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1. การ Login เข้าสู่ระบบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอการ login เข้าสูร่ะบบ 

 
1) ป้อน Username และ Password 
2) กดปุ่ ม Enter หรือ กด Mouse ที่ปุ่ ม Login เพื่อเข้าสูร่ะบบ 
3) หาก Usernameหรือ Password ไมถ่กูต้องระบบจะแจ้งให้ทราบ และต้องการให้ป้อน Username และ Password 

อีกครัง้ 
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2. การ Logout ออกจากระบบ 
 

 
รูปแสดงการ Log Off จากระบบ 

 
เมื่อต้องการออกจากระบบ ให้กด Link “Log Off” ซึง่อยูม่มุบนสดุด้านขวามือ 

  

Log Off 
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3. โครงสร้างองค์กร 

3.1. รายชื่อหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงโครงสร้างองค์กร แถบรายช่ือหนว่ยงาน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบรายช่ือหนว่ยงาน 
2) ท าการเลอืกหนว่ยงานยอ่ยที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิที่หนว่ยงานยอ่ยดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบรายช่ือหนว่ยงาน   

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูของหนว่ยงานยอ่ยดงักลา่ว 

4) สามารถแก้ไข และบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม    
  



 9 

การเพิม่ข้อมลู 
 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลูหนว่ยงานยอ่ย 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบรายช่ือหนว่ยงาน   

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบรายช่ือหนว่ยงาน   
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การลบข้อมลู  
1) หากต้องการลบข้อมลู ให้เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบโดยการคลกิทีห่นว่ยงานดงักลา่ว 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบรายช่ือหนว่ยงาน  

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

  
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบรายช่ือหนว่ยงาน  
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3.2. ระดับหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงโครงสร้างองค์กร แถบระดบัหนว่ยงาน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบระดบัหนว่ยงาน 
2) ท าการเลอืกระดบัหนว่ยงานท่ีต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิที่หนว่ยงานดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบระดบัหนว่ยงาน   

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูระดบัหนว่ยงานดงักลา่ว 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลูระดบัหนว่ยงาน  
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบระดบัหนว่ยงาน  

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบระดบัหนว่ยงาน  
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบระดบัหนว่ยงาน  

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูป  

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูโครงสร้างองค์กรแถบระดบัหนว่ยงาน  
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3.3. ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยอตัโนมตัจิากฐานข้อมูลระบบบริการอาจารย์ 
1) เพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมลูหนว่ยงานในระบบบริการอาจารย์  

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากระบบบริการอาจารย์ 

 
2) เพ่ิมขอ้มูลในระบบบริการอาจารย ์

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูในระบบบริการอาจารย์ 
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3) เม่ือบนัทึกขอ้มูลในระบบบริการอาจารย ์ในระบบบุคลากรจะมีการเพ่ิมหน่วยงานดว้ย 

 
รูปแสดงข้อมลูหนว่ยงานที่เพิ่มจากระบบบริการอาจารย์ 
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4. ต าแหน่งงานและหมวดต าแหน่ง   

4.1. ต าแหน่งตามสายงาน 
 

 
รูปแสดงต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบต าแหนง่ตามสายงาน 
2) ท าการเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีต่ าแหนง่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีด  ต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม  
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่ตามสายงาน  
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4.2. ต าแหน่งบริหาร 
 

 
รูปแสดงต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบต าแหนง่บริหาร 
2) ท าการเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีต่ าแหนง่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 
 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่บริหาร 
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4.3. ต าแหน่งวชิาการ 
 

 
รูปแสดงต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบต าแหนง่วชิาการ 
2) ท าการเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีต่ าแหนง่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 

  



 24 

การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบต าแหนง่วิชาการ 
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4.4. หมวดต าแหน่งงาน 
 

 
รูปแสดงต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบหมวดต าแหนง่งาน 
2) ท าการเลอืกหมวดต าแหนง่ทีต้่องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อหมวดดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดหมวดต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบหมวดต าแหนง่งาน 
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4.5. ระดับของต าแหน่งบริหาร 
 

 
รูปแสดงต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบหมวดต าแหนง่งาน 
2) ท าการเลอืกหมวดต าแหนง่ทีต้่องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อหมวดดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดหมวดต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูต าแหนง่งานและหมวดต าแหนง่แถบระดบัของต าแหนง่บริหาร 
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5. ประเภทบุคลากร 

5.1. ประเภทบุคลากร 
 

 
รูปแสดงประเภทบคุลากร 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบประเภทบคุลากร 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหาข้อมลูโดยคลกิที่ช่ือประเภทบคุลากรดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทบคุลากร 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูรายละเอยีดบคุลากร 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทบคุลากร 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทบคุลากร 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทบคุลากร 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมูลประเภทบุคลากร 
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5.2. การจัดเก็บประวัต ิ
 

1) คลกิเลอืกแถบการจดัเก็บประวตัิ 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรเพือ่เป็นเง่ือนไขในการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงประเภทบุคลากรแถบการจัดเก็บประวตั ิ

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูการจดัเก็บประวตัิ 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทบคุลากรแถบการจดัเก็บประวตัิ 
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6. สถานภาพบุคลากร 
 

 
รูปแสดงสถานภาพบคุลากร 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) ท าการเลอืกต าแหนง่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีต่ าแหนง่ดงักลา่ว 
 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูสถานภาพบคุลากร 

 
2) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดหมวดต าแหนง่งาน 

3) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูสถานภาพบคุลากร 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูสถานภาพบคุลากร 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูสถานภาพบคุลากร 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมูลสถานภาพบุคลากร 
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7. ประเภทอาจารย์ผู้สอน 
 

 
รูปแสดงประเภทอาจารย์ผู้สอน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) ท าการเลอืกประเภทอาจารย์ผู้สอนท่ีต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิที่ประเภทอาจารย์ผู้สอนดงักลา่ว 
 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทอาจารย์ผู้สอน 

 
2) ระบบจะท าการค้นหาและข้อมลูแสดงรายละเอียดประเภทอาจารย์ผู้สอน 

3) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทอาจารย์ผู้สอน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทอาจารย์ผู้สอน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทอาจารย์ผู้สอน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมูลประเภทอาจารย์ผู้สอน 
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8. รายชื่อสถาบันการศึกษา   

8.1. รายชื่อสถาบันการศึกษา 
 

 
รูปแสดงรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 
2) ท าการเลอืกสถาบนัการศกึษาทีต้่องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิที่สถาบนัการศกึษาดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดสถาบนัการศกึษา 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทบคุลากรรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบรายช่ือสถาบนัการศกึษา 
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8.2. ระดับการศึกษา 
 

 
รูปแสดงรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศกึษา 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบระดบัการศกึษา 
2) ท าการเลอืกรหสัที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิที่รหสัดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศกึษา 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดระดบัการศกึษา 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทบคุลากรรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศกึษา 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศึกษา 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศกึษา 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูรายช่ือสถาบนัการศกึษาแถบระดบัการศกึษา 
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9. รายชื่อเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

9.1. รายชื่อเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
 

 
รูปแสดงรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบรายช่ือเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์   
2) ท าการเลอืกช่ือยอ่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อยอ่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดเคร่ืองราช 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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9.2. กลุ่มเคร่ืองราช 
 

 
รูปแสดงรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุม่เคร่ืองราช 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบกลุม่เคร่ืองราช   
2) ท าการเลอืกช่ือยอ่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อยอ่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุม่เคร่ืองราช 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดเคร่ืองราช 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุม่เคร่ืองราช 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุม่เคร่ืองราช 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุม่เคร่ืองราช 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบกลุ่มเคร่ืองราช 
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9.3. ระดับชัน้เคร่ืองราช 
 

 
รูปแสดงรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัชัน้เคร่ืองราช 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบระดบัชัน้เคร่ืองราช   
2) ท าการเลอืกช่ือยอ่ที่ต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อยอ่ดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัชัน้เคร่ืองราช 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดเคร่ืองราช 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัชัน้เคร่ืองราช 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม     
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัชัน้เคร่ืองราช 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัชัน้เคร่ืองราช 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมูลรายชื่อเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดับชัน้เคร่ืองราช 
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9.4. 9.4 ระดับขัน้เคร่ืองราช 
 

 
รูปแสดงรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบระดบัขัน้เคร่ืองราช   
2) ท าการเลอืกระดบัท่ีต้องการค้นหาข้อมลู โดยคลกิทีช่ื่อระดบัดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดระดบัเคร่ืองราช 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูรายช่ือเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แถบระดบัขัน้เคร่ืองราช 
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10. วันหยุดประจ าปี 

10.1. วันหยุดประจ าปี 
 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบวนัหยดุประจ าปี   
2) ท าการเลอืกปี พ.ศ. ท่ีต้องการค้นหาข้อมลูวนัหยดุ  
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงข้อมลูวนัหยดุในปีพ.ศ.ดงักลา่ว 
4) ในกรณีที่ต้องการสร้างวนัหยดุประจ าปีซึง่มีข้อมลูวนัท่ีของวนัหยดุอยูแ่ล้ว ให้ท าการกดปุ่ ม 

 
5) ท าการเลอืกวนัท่ีของวนัหยดุที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่วนัท่ีดงักลา่ว 
6) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดวนัหยดุประจ าปี 

7) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูวนัหยดุประจ าปี 
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   หากต้องการเพิ่มข้อมลูใหมน่อกเหนือจากที่ได้สร้างจากปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูวนัหยดุประจ าปี 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูวนัหยดุประจ าปี 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูวนัหยดุประจ าปี 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูวนัหยดุประจ าปี 
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10.2. ข้อมูลวนัหยุด 
 

 
รูปแสดงวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบข้อมลูวนัหยดุ   
2) ท าการเลอืกวนัหยดุที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือของวนัหยดุดงักลา่ว 

 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดระดบัเคร่ืองราช 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูวนัหยดุประจ าปีแถบข้อมลูวนัหยดุ 
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11. ประเภท ความผิด, การสอบสวน, การลงโทษ  

11.1. ประเภทความผิด 
 

 
รูปแสดงประเภทความผิด 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบประเภทความผิด   
2) ท าการเลอืกความผิดที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือความผดิดงักลา่ว 

 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทความผิด 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทความผิด 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทความผิด 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทความผิด 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทความผิด 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูประเภทความผิด 
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11.2. ประเภทการสอบสวน 
 

 
รูปแสดงประเภทการสอบสวน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบประเภทการสอบสวน   
2) ท าการเลอืกประเภทการสอบสวนท่ีต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทการสอบสวน 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทการสอบสวน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทการสอบสวน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทการสอบสวน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทการสอบสวน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูประเภทการสอบสวน 
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11.3. การลงโทษ 
 

 
รูปแสดงประเภทการลงโทษ 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบการลงโทษ   
2) ท าการเลอืกการลงโทษที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิทีช่ื่อของการลงโทษดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทการลงโทษ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทของการลงโทษ 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทการลงโทษ 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทการลงโทษ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทการลงโทษ 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูประเภทการลงโทษ 
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12. ข้อมูลสัญชาต,ิ ศาสนา 

12.1. รายชื่อประเทศ 
 

 
รูปแสดงข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบรายช่ือประเทศ   
2) ท าการเลอืกประเทศทีต้่องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือประเทศดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 

3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเทศ 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบรายช่ือประเทศ 
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12.2. สัญชาต ิ
 

 
รูปแสดงข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบสญัชาต ิ

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบสญัชาติ   
2) ท าการเลอืกช่ือสญัชาติทีต้่องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิทีช่ื่อของสญัชาตดิงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบสญัชาติ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดสญัชาติ 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบสญัชาต ิ

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบสญัชาติ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบสญัชาต ิ

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบสญัชาต ิ
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12.3. เชือ้ชาต ิ
 

 
รูปแสดงข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบเชือ้ชาต ิ

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบเชือ้ชาติ   
2) ท าการเลอืกเชือ้ชาติที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือของเชือ้ชาตดิงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบเชือ้ชาติ 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดเชือ้ชาติ 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบเชือ้ชาต ิ

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบเชือ้ชาติ 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบเชือ้ชาต ิ

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบเชือ้ชาต ิ
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12.4. ศาสนา 
 

 
รูปแสดงข้อมลูสญัชาต,ิ ศาสนา แถบศาสนา 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบศาสนา  
2) ท าการเลอืกศาสนาที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือของศาสนาดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบศาสนา 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดศาสนา 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบศาสนา 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบศาสนา 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบศาสนา 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูสญัชาติ, ศาสนา แถบศาสนา 
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13. ประเภทวนัลา 
 

 
รูปแสดงข้อมลูประเภทวนัลา 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) ท าการเลอืกประเภทวนัลาที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือของประเภทดงักลา่ว 
 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูประเภทวนัลา 

 
2) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทวนัลา 

3) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประเภทวนัลา 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูประเภทวนัลา 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประเภทวนัลา 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูประเภทวนัลา 
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14. ตารางขัน้เงนิเดอืนราชการ 

14.1. ฐานเงนิเดือนปัจจุบนั 
 

 
รูปแสดงข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1. คลกิเลอืกแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 
2. ท าการเลอืกเงินเดือนท่ีต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่เงินเดือนดงักลา่ว 

 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 

 
3. ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดของเงินเดือน 

4. สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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5. สามารถดขู้อมลูฐานเงินเดือนทัง้หมดได้โดยการกดปุ่ ม    ซึง่ระบบจะแสดงข้อมลู
ดงันี ้

 

 
รูปแสดงตารางขัน้เงินเดือน 
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การเพิม่ข้อมลู 

1. กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 

 
2. ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3. เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 
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การลบข้อมลู  

1. หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2. ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 

 
3. กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4. ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบฐานเงินเดือนปัจจบุนั 
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14.2. ปรับขัน้เงนิเดือน 
 

 
รูปแสดงข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดอืน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1. คลกิเลอืกแถบปรับขัน้เงินเดือน 
2. ท าการเลอืกการปรับขัน้เงินเดือนที่ต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือการปรับฐานเงินเดอืนดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดอืน 

 
3. ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดการปรับขัน้เงินเดือน 

4. สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
  



 94 

การเพิม่ข้อมลู 

1. กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดือน 

 
2. ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 
3. สามารถตรวจสอบข้อมลูฐานเงินเดือนที่ใช้ในการสร้างฐานเงินเดือนใหมไ่ด้โดยการคลกิปุ่ ม  

 
4. เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดอืน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดือน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูป 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูตารางขัน้เงินเดือนราชการแถบปรับขัน้เงินเดือน 
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15. การเลื่อนต าแหน่ง 

15.1. เลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
 

 
รูปแสดงข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 
2) ท าการเลอืกประเภทท่ีต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือประเภทดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทการเลือ่นขัน้เงินเดือน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบเลือ่นขัน้เงินเดือน 
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15.2. 15.2 เลื่อนต าแหน่งงาน 
 

 
รูปแสดงข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 

 
การค้นหาและบนัทกึข้อมลู 

1) คลกิเลอืกแถบเลือ่นต าแหนง่งาน 
2) ท าการเลอืกประเภทท่ีต้องการค้นหาข้อมลู  โดยคลกิที่ช่ือประเภทดงักลา่ว 

 

 
รูปแสดงการค้นหาและบนัทกึข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 

 
3) ระบบจะท าการค้นหาและแสดงรายละเอยีดประเภทการเลือ่นต าแหนง่งาน 

4) สามารถแก้ไขและบนัทกึข้อมลูทีแ่ก้ไขได้โดยการกดปุ่ ม   
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การเพิม่ข้อมลู 

1) กดปุ่ ม   ในกรณีที่ต้องการเพิ่มข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 

 
2) ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน 

3) เมื่อกรอกข้อมลูเรียบร้อยสามารถบนัทกึข้อมลูดงักลา่วโดยการกดปุ่ ม    
 

 
รูปแสดงการแสดงผลการเพิ่มข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 
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การลบข้อมลู  

1) หากต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ  เลอืกข้อมลูที่ต้องการลบ 

2) ท าการกดปุ่ ม   
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูตารางการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 

 
3) กดปุ่ ม “OK” ในกรณีที่ต้องการลบข้อมลู หรือ กดปุ่ ม “Cancel” ในกรณีที่ไมต้่องการลบข้อมลูดงักลา่ว  
4) ผลการลบข้อมลูแสดงดงัรูปด้านลา่ง 

 

 
รูปแสดงการแสดงผลการลบข้อมลูการเลือ่นต าแหนง่แถบการเลือ่นต าแหนง่งาน 
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16. ค้นหาบุคลากร 
 

 
รูปแสดงหน้าจอการค้นหาบคุลากร 

 

 
รูปแสดงหน้าจอการเลอืกหนว่ยงาน 

 
หน้าการค้นหาบคุลากร จะใช้ในการค้นหาบคุลากรจากหนว่ยงานและประเภทของบคุลากร โดยผู้ใช้ระบบต้อง 

1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการค้นหา โดยการกดปุ่ ม  ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงหน้าจอการเลอืก

หนว่ยงาน ผู้ใช้ระบบสามารถลบหนว่ยงานท่ีเลอืกได้โดยการกดปุ่ ม  

2) ท าการเลอืกประเภทบคุลาการท่ีต้องการค้นหาโดยการ   หน้าประเภทบคุลากรท่ีต้องการ 
3) หากต้องการค้นหาด้วยช่ือ นามสกุล ขัน้ หรือสถานภาพ ผู้ใช้ระบบสามารถกดปุ่ ม  แล้วท าการใส่

คา่ที่ต้องการค้นหา 
4) กดปุ่ ม “ค้นหา” เพื่อท าการค้นหาข้อมลูของบคุลากรดงักลา่ว    

 



 103 

 
รูปแสดงผลลพัธ์จากการค้นหาบคุลากร 

 

5) หลงัจากท าการกดปุ่ มค้นหา ระบบจะท าการค้นหาข้อมลูบคุลากรดงักลา่วมาแสดง ผู้ใช้ระบบสามารถคลกิเพื่อดู
ข้อมลูของบคุคลดงักลา่วได้ ซึง่ผลลพัธ์จะเหมือนแถบประวตัิทัว่ไปบคุลากรซึง่จะกลา่วตอ่ไป หรือท าการกดปุ่ ม 
“ยกเลกิ“ เพื่อท าการกลบัไปหน้าจอการค้นหาบคุลากรใหมอ่ีกครัง้หนึง่ 
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17. เพิ่มประวัติบุคลากร 
 ใช้ในการเพิ่มประวตัิบคุลากร โดยหน้านีผู้้ ใช้ระบบจะต้องท าการกรอกข้อมลู 3 แถบข้อมลูคอื แถบประวตัิสว่นตวั  
แถบประวตัเิงินเดือน และแถบทีอ่ยู ่

 

17.1. แถบประวัติส่วนตวั 
 

 
รูปแสดงหน้าจอเพิ่มประวตัิบคุลากร (แถบประวตัิสว่นตวั) 

 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบประวตัิสว่นตวั 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิสว่นตวัของบคุลากรใหมท่ี่ต้องการน าเข้าสูร่ะบบ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึ

ข้อมลูที่ต้องท าการกรอก) 

3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการเพิ่มรูปของบคุลากรคนใหมไ่ด้โดยการกดปุ่ ม  เพื่อเลอืกที่อยูรู่ปของบคุลกรคน

ดงักลา่วในเคร่ือง และท าการกดปุ่ ม   เป็นการดงึรูป ดงักลา่วขึน้มาแสดง หากผู้ใช้ระบบต้องการลบรูป

ของบคุลากรคนดงักลา่วให้ท าการกดปุ่ ม  เพื่อลบภาพดงักลา่วออกจากระบบ 

4) ผู้ใช้ระบบสามารถเลอืกวนัท่ีได้โดยกดปุ่ ม   แล้วท าการเลอืกวนัท่ีที่ต้องการ หากผู้ใช้ระบบต้องการลบวนัท่ีที่ท า

การเลอืกออกสามารถลบได้โดยกดปุ่ ม  
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17.2. แถบประวัติเงนิเดือนต าแหน่ง 
 

 
รูปแสดงหน้าจอเพิ่มประวตัิบคุลากร (แถบประวตัเิงินเดือน ต าแหนง่) 

 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบประวตัิเงินเดือนต าแหนง่ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิเงินเดอืนและต าแหนง่ของบคุลากรใหมท่ี่ต้องการน าเข้าสูร่ะบบ (ตวัอกัษรสี

แดงหมายถงึข้อมลูทีต้่องท าการกรอก) 
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17.3. แถบที่อยู่ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอเพิ่มประวตัิบคุลากร (แถบท่ีอยู)่ 

 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบที่อยู่ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูที่อยูข่องบคุลากรใหมท่ี่ต้องการน าเข้าสูร่ะบบ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้อง

ท าการกรอก) 
 

เมื่อกรอกข้อมลูครบทัง้ 3 แถบข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อน าข้อมลูของบคุลากรดงักลา่วเข้า
สูร่ะบบ หากระบบบนัทกึข้อมลูของบคุลากรดงักลา่วส าเร็จระบบจะแสดงข้อความดงัรูปแสดงหน้าจอเพิ่มประวตัิบคุลากร 
(แถบที่อยู)่   หากผู้ใช้ระบบต้องการยกเลกิข้อมลูบคุลากรที่กรอกทัง้หมดสามารถท าการเคลยีร์คา่ทีก่รอกโดยการกดปุ่ ม 
“ยกเลกิ” 
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ประวัติต่างๆ 
 ผู้ใช้ระบบต้องท าการค้นหาบคุลากรจากระบบเสยีก่อน ถึงจะสามารถเข้าไปดปูระวตัิตา่งๆ ได้ หากผู้ใช้ระบบไมท่ า
การค้นหาและเลอืกบคุลากรในระบบ  ระบบจะท าการแสดงหน้าจอดงัรูปด้านลา่ง 
 

 
รูปแสดงแสดงหน้าจอเตือนให้ผู้ใช้ระบบเลอืกบคุลากร 

 

18. ประวัติทั่วไปบุคลากร 
 เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกบคุลากรคนดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบจะพบแถบข้อมลูของบคุลากรคนดงักลา่ว
จ านวน 8 แถบข้อมลูคือ แถบประวตัิสว่นตวั, แถบประวตัิเงินเดือนต าแหนง่, แถบที่อยู ่, แถบประวตัิการศกึษา, แถบประวตัิการ
ผา่นงาน ,แถบประวตัิครอบครัว, แถบประวตักิารเปลีย่นช่ือและแถบประวตัิการรับราชการ 
  

18.1. แถบประวัติส่วนตวั  
 

 
รูปแสดงหน้าจอประวตัิทัว่ไปบคุลากร (แถบประวตัิสว่นตวั) 

 
จะใช้ในการแก้ไขประวตัิสว่นตวัของบคุลากรคนที่ค้นหา หรือท าการลบข้อมลูบคุลากรคนดงักลา่วออกจากระบบ เมื่อผู้ใช้ระบบ
กดที่แถบประวตัิทัว่ไปบคุลากร 
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1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบประวตัิสว่นตวั  
2) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูประวตัิสว่นตวัของบคุลากรดงักลา่วได้  

3) หากต้องการเปลีย่นภาพ  กดปุ่ ม  เพื่อเลอืกที่อยูรู่ปใหม ่แล้วท าการกดปุ่ ม  เพื่อท าการ

เปลีย่นรูปของบคุลากรคนดงักลา่ว หากผู้ใช้ต้องการลบรูปผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม  
 

18.2. แถบประวัติเงนิเดือน ต าแหน่ง 
 

 
รูปแสดงหน้าจอประวตัิทัว่ไปบคุลากร (แถบประวตัิเงินเดือน ต าแหนง่) 

 
จะใช้ในการแก้ไขประวตัิเงินเดือนและต าแหนง่ของบคุลากรคนทีค้่นหา หรือท าการลบข้อมลูบคุลากรคนดงักลา่วออกจาก
ระบบ เมื่อผู้ใช้ระบบกดที่แถบประวตัิทัว่ไปบคุลากร 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบประวตัิเงินเดือน ต าแหนง่  
2) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูประวตัิเงินเดือนและต าแหนง่ของบคุลากรดงักลา่วได้  
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18.3. แถบที่อยู่ 
 

 
รูปแสดง  หน้าจอประวตัิทัว่ไปบคุลากร (แถบที่อยู)่ 

 
จะใช้ในการแก้ไขประวตัิที่อยูข่องบคุลากรคนท่ีค้นหา หรือท าการลบข้อมลูบคุลากรคนดงักลา่วออกจากระบบ เมื่อผู้ใช้ระบบ
กดที่แถบประวตัิทัว่ไปบคุลากร 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดแถบที่อยู ่ 
2) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูประวตัิที่อยูข่องบคุลากรดงักลา่วได้ 

 
เมื่อท าการแก้ไขข้อมลูบคุลากรเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ระบบสามารถทีจ่ะบนัทกึข้อมลูของบคุลากรดงักลา่วได้ด้วยการกด

ปุ่ ม ”บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่ท าการแก้ไขลงสูร่ะบบ 
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หากผู้ใช้ระบบต้องการเคลยีร์คา่ข้อมลูทัง้หมด ให้เป็นประวตัิบคุลากรเดิมโดยปราศจากการแก้ไข ผู้ใช้ระบบสามารถ
ท าการกดปุ่ ม ”ยกเลกิ” ระบบจะท าการเรียกประวตัิบคุลากรเดิมของบคุลากรดงักลา่วขึน้มาแสดง (ข้อมลูหลงัจากการกด
บนัทกึครัง้สดุท้าย) 

จาก 3 แถบที่กลา่วมาข้างต้น (ประวตัิสว่นตวั,ประวตัิเงินเดือน ต าแหนง่,ท่ีอยู)่ จะสามารถท าการลบข้อมลูของ
บคุลากรท่ีค้นหาได้ โดยการกดปุ่ ม “ลบ“   ระบบจะแสดงหน้าจอยนืยนัการลบ   หากต้องการลบกดปุ่ ม “OK” หรือหากไม่
ต้องการกดปุ่ ม “Cancel” 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการยืนยนัการลบข้อมลูบคุลากร 
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18.4. แถบประวัติการศึกษา 
 หน้านีจ้ะใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการศกึษาของบคุลากรคนท่ีค้นหา  
 
เพิ่มข้อมลูประวตัิการศกึษา 

1) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารศกึษา 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการศกึษา (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
3) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “ บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 

 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 
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เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการศกึษาเรียบร้อยแล้ว 
 
ลบข้อมลูประวตัิการศกึษา 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารศกึษาที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารศกึษานัน้ออกจากระบบ 

แกไ้ขขอ้มูลประวติัการศึกษา 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการศกึษาดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการศกึษา 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารศกึษาที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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18.5. แถบประวัติการผ่านงาน 
หน้านีจ้ะใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการผา่นงานของบคุลากรคนที่ค้นหา  
 

เพิ่มข้อมลูประวตัิการผา่นงาน 
1) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารผา่นงาน 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการผา่นงาน (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
3) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “ บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการผา่นงานเรียบร้อยแล้ว 
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ลบขอ้มูลประวติัการผา่นงาน 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารผา่นงานท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารผา่นงานนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขข้อมลูประวตักิารผา่นงาน 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการผา่นงานดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการผา่นงาน 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารผา่นงานท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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18.6. แถบประวัติครอบครัว 
หน้านีจ้ะใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิครอบครัวของบคุลากรคนท่ีค้นหา  
 

เพิ่มข้อมลูประวตัิครอบครัว 
1) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตัคิรอบครัว 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิครอบครัว (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
3) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิครอบครัวเรียบร้อยแล้ว 
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ลบขอ้มูลประวติัครอบครัว 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตัคิรอบครัวที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตัคิรอบครัวนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขข้อมลูประวตัคิรอบครัว 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิครอบครัวดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิครอบครัว 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตัคิรอบครัวที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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18.7. แถบประวัติการเปลี่ยนชื่อ  
หน้านีจ้ะใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการเปลีย่นช่ือของบคุลากรคนที่ค้นหา  
 

เพิ่มข้อมลูประวตัิการเปลีย่นช่ือ 
1) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารเปลีย่นช่ือ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการเปลีย่นช่ือ(ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูทีต้่องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
3) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการเปลีย่นช่ือเรียบร้อยแล้ว 
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ลบขอ้มูลประวติัการเปล่ียนช่ือ 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารเปลีย่นช่ือที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารเปลีย่นช่ือนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขข้อมลูประวตักิารเปลีย่นช่ือ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการเปลีย่นช่ือดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบประวตัิการเปลีย่นช่ือ 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารเปลีย่นช่ือที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 

 

18.8. แถบประวัติการรับราชการ 
หน้านีจ้ะใช้ในการลงิค์ไปยงัประวตัิการลาตา่งๆ ของบคุลากรคนดงักลา่ว ซึง่จะกลา่วตอ่ไป 
 

 
  



 123 

19. ประวัติการลา 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตักิารลาของบคุลากรที่ค้นหาและสามารถดยูอดสรุปการลาในแตล่ะ
ปีงบประมาณได้ 
 
เพิ่มประวตัิการลา 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการลา 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารลา 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการลา(ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากประวตักิารลา 
เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากประวตักิารลา 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการลาเรียบร้อยแล้ว 
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ลบข้อมลูประวตัิการลา 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารลาที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากประวตักิารลา 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากประวตักิารลา 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารลานัน้ออกจากระบบ 
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แก้ไขข้อมลูประวตักิารลา 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการลาดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารลา 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารลา 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารลาที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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ดสูรุปยอดการลาในปีงบประมาณตา่งๆ 
1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการด ู
2) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “สรุปยอดการลา” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงระบบท าการแสดงผลสรุปยอดการลาใน

ปีงบประมาณนัน้ๆ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม “กลบั” จะกลบัมายงัหน้าประวตัิการลา 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงสรุปยอดการลาในแตล่ะปีงบประมาณ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการดยูอดการลา 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงสรุปยอดการลาในแตล่ะปีงบประมาณ 
ระบบท าการแสดงผลสรุปยอดการลาในปีงบประมาณนัน้ๆ 
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พิมพ์ข้อมลูประวตักิารลา 
1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูการลาของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการลา 
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20. ประวัติการฝึกอบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตัิการฝึกอบรม,ประชมุ,สมัมนาและดงูานของบคุลากรที่ค้นหาได้โดยข้อมลูจะ
แบบเป็น 4 แถบดงันีค้ือ แถบฝึกอบรม แถบประชมุ แถบสมัมนา และแถบดงูาน 
 

20.1. แถบฝึกอบรม 
เพิ่มประวตัิการฝึกอบรม 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการฝึกอบรม 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารอบรม 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการอบรม(ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบ) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ (โดยข้อมลูในแถบสี

ส้มจะขึน้เตือนบคุลากรคนนัน้วา่มีการคาบเก่ียวกนัระหวา่งเวลา) 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการฝึกอบรม 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการฝึกอบรม 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว 
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ลบประวตัิการฝึกอบรม 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารฝึกอบรมที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการฝึกอบรม 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการฝึกอบรม 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารฝึกอบรมนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการฝึกอบรม 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการฝึกอบรมดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารฝึกอบรม 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารฝึกอบรม 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารฝึกอบรมที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 

 
พิมพ์ข้อมลูประวตักิารฝึกอบรม 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูการฝึกอบรมของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการฝึกอบรม 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการฝึกอบรม 
ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารฝึกอบรม 
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20.2. แถบประชุม 
 

เพิ่มประวตัิการประชมุ 
1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการประชมุ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารประชมุ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการประชมุ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ (โดยข้อมลูในแถบสี

ส้มจะขึน้เตือนบคุลากรคนนัน้วา่มีการคาบเก่ียวกนัระหวา่งเวลา) 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการประชมุ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการประชมุ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการประชมุเรียบร้อยแล้ว 
  



 133 

ลบประวตัิการประชมุ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารประชมุทีต้่องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการประชมุ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการประชมุ 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารประชมุนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการประชมุ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการประชมุดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารประชมุ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารประชมุ 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารประชมุที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 

 
พิมพ์ข้อมลูประวตักิารประชมุ 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูการประชมุของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการประชมุ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการประชมุ 
ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารประชมุ 
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20.3. แถบสัมมนา 
 

เพิ่มประวตัิการสมัมนา 
1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการสมัมนา 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารสมัมนา 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการสมัมนา (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “ บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ (โดยข้อมลูในแถบสี

ส้มจะขึน้เตือนบคุลากรคนนัน้วา่มีการคาบเก่ียวกนัระหวา่งเวลา) 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการสมัมนา 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการสมัมนา 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการสมัมนาเรียบร้อยแล้ว 
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ลบประวตัิการสมัมนา 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารสมัมนาที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการสมัมนา 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการสมัมนา 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารสมัมนานัน้ออกจากระบบ 

 
 

แก้ไขประวตัิการสมัมนา 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการสมัมนาดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารสมัมนา 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารสมัมนา 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารสมัมนาที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 

 
 
พิมพ์ข้อมลูประวตักิารสมัมนา 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูการสมัมนาของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการสมัมนา 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการสมัมนา 
ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารสมัมนา 
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20.4. แถบดูงาน 
 

เพิ่มประวตัิการดงูาน 
1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการดงูาน 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารดงูาน 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการดงูาน (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ (โดยข้อมลูในแถบสี

ส้มจะขึน้เตือนบคุลากรคนนัน้วา่มีการคาบเก่ียวกนัระหวา่งเวลา) 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการดงูาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูจากแถบประวตัิการดงูาน 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการดงูานเรียบร้อยแล้ว 
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ลบประวตัิการดงูาน 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารดงูานท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการดงูาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูจากแถบประวตัิการดงูาน 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารดงูานนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการดงูาน 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการดงูานดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารดงูาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตักิารดงูาน 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารดงูานท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 

 
 
พิมพ์ข้อมลูประวตักิารดงูาน 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูการดงูานของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการดงูาน 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการดงูาน 
ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารดงูาน 
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21. การปรับวุฒกิารศึกษา 
 ใช้ในการเพิ่มข้อมลูการปรับวฒุิการศกึษาใหมข่องบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มการปรับวฒุกิารศกึษา 

1) ท าการเลอืกแถบการปรับวฒุิการศกึษา 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูการปรับวฒุกิารศกึษา(ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการอพัเดทประวตัิการเลือ่นขัน้เงินเดอืนและประวตัิการด ารงต าแหนง่ได้ โดยผู้ใช้ระบบท าการ

เลอืก   หน้าประวตัิที่ต้องการอพัเดท 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  และหากผู้ใช้ระบบท าการ

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” ระบบจะท าการเคลยีร์คา่ที่กรอกไปทัง้หมด  
หมายเหต ุ ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขการปรับวฒุิได้จากหน้าประวตัิบคุลากรทัว่ไปแถบประวตักิารศกึษาที่ได้กลา่วมาแล้ว
ข้างต้น 
 

 
รูปแสดงแสดงหน้าจอการเพิม่ข้อมลูการปรับวฒุิการศกึษา 
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รูปแสดงแสดงหน้าจอเมื่อท าการเพิ่มข้อมลูการปรับวฒุกิารศกึษาเรียบร้อยแล้ว 

 

 
รูปแสดงแสดงข้อความเมื่อท าการใสข้่อมลูซ า้ 
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22. สัญญาการจ้างงาน 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขประวตัิสญัญาจ้างงานของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิม่ประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิสญัญาการจ้างงาน 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตัิสญัญาการจ้างงาน 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงาน(ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 

4) หากผู้ใช้ท าการ  หน้าปรับปรุงข้อมลูบคุลากรด้วยรายการนี ้ ระบบจะน าข้อมลูดงักลา่วไปอพัเดทข้อมลูของ
บคุลากรคนดงักลา่ว 

5) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการเพิม่ข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงาน 
เมื่อระบบบนัทกึประวตัิสญัญาการจ้างงานเรียบร้อยแล้ว 
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ลบประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตัสิญัญาการจ้างงานท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการลบข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตัสิญัญาการจ้างงานนัน้ออกจากระบบ 
 
 

แก้ไขประวตัิสญัญาการจ้างงาน 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงานดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตัิสญัญาการจ้างงาน 

เมื่อผู้ ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตัิสญัญาการจ้างงาน 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตัิสญัญาการจ้างงานท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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23. ประวัติการด ารงต าแหน่ง 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตักิารด ารงต าแหนง่ของบคุลากรท่ีค้นหาได้โดยข้อมลูจะแบบเป็น 3 แถบ
ดงันีค้ือ แถบต าแหนง่ตามสายงาน ,แถบต าแหนง่บริหารและแถบต าแหนง่วิชาการ 
 

23.1. แถบต าแหน่งตามสายงาน 
 

เพิ่มประวตัิด ารงต าแหนง่ตามสายงาน 
1) ท าการเลอืกแถบต าแหนง่ตามสายงาน 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มต าแหนง่ตามสายงาน 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูต าแหนง่ตามสายงาน(ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูทีต้่องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 

4) หากผู้ใช้ระบบท าการเลอืก  หน้าใช้เป็นข้อมลูปัจจบุนั ระบบจะน าข้อมลูดงักลา่วอพัเดทข้อมลูปัจจบุนัของ
บคุลากรคนนัน้ 

5) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ   
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 
 เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 
 เมื่อระบบบนัทกึต าแหนง่ตามสายงานเรียบร้อยแล้ว 

 
ลบประวตัิด ารงต าแหนง่ตามสายงาน 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าต าแหนง่ตามสายงานท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ไป 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูต าแหนง่ตามสายงานนัน้ออกจากระบบ 
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แกไ้ขประวติัด ารงต าแหน่งตามสายงาน 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูต าแหนง่ตามสายงานดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู   
 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่ตามสายงาน 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูแถบต าแหนง่ตามสายงานท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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พิมพ์ข้อมลูประวตัดิ ารงต าแหนง่ตามสายงาน 
1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูแถบต าแหนง่ตามสายงานของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่ตามสายงาน เพื่อเป็นการ

แสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่ตามสายงาน 

 

23.2. แถบต าแหน่งบริหาร 
 

เพิ่มประวตัิด ารงต าแหนง่บริหาร 
1) ท าการเลอืกแถบต าแหนง่บริหาร 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มต าแหนง่บริหาร 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูต าแหนง่บริหาร(ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 

4) หากผู้ใช้ระบบท าการเลอืก  หน้าใช้เป็นข้อมลูปัจจบุนั ระบบจะน าข้อมลูดงักลา่วอพัเดทข้อมลูปัจจบุนัของ
บคุลากรคนนัน้ 

5) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหนง่บริหาร เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหน่งบริหารเมื่อระบบบนัทกึต าแหนง่บริหารเรียบร้อยแล้ว 

 

ลบประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าต าแหนง่บริหารที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ไป 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่บริหาร 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่บริหาร 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูต าแหนง่บริหารนัน้ออกจากระบบ 
 

แกไ้ขประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูต าแหนง่บริหารดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่บริหาร 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่บริหาร 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูต าแหนง่บริหารที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
 
พิมพ์ข้อมลูประวตัดิ ารงต าแหนง่บริหาร 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูแถบต าแหนง่บริหารของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่บริหารเพือ่เป็นการแสดง

ตวัอยา่งข้อมลูที่จะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่บริหาร 

 

23.3. แถบต าแหน่งวิชาการ 
 

เพิ่มประวตัิด ารงต าแหนง่วิชาการ 
1) ท าการเลอืกแถบต าแหนง่วชิาการ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มต าแหนง่วชิาการ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูต าแหนง่วิชาการ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 
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4) หากผู้ใช้ระบบท าการเลอืก  หน้าใช้เป็นข้อมลูปัจจบุนั ระบบจะน าข้อมลูดงักลา่วอพัเดทข้อมลูปัจจบุนัของ
บคุลากรคนนัน้ 

5) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการเมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการเมื่อระบบบนัทกึต าแหนง่วิชาการเรียบร้อยแล้ว 

 
ลบประวตัิด ารงต าแหนง่วิชาการ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าต าแหนง่วิชาการท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการ 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูต าแหนง่วิชาการนัน้ออกจากระบบ 
 

แก้ไขประวตัิด ารงต าแหนง่วชิาการ 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูต าแหนง่วิชาการดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากแถบต าแหนง่วิชาการ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูแถบต าแหนง่วิชาการท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
 
พิมพ์ข้อมลูประวตัดิ ารงต าแหนง่วิชาการ 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูแถบต าแหนง่วชิาการของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่วชิาการ 
4) เพื่อเป็นการแสดงตวัอยา่งข้อมลูที่จะพิมพ์ 

5) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์แถบต าแหนง่วิชาการ 
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24. ประวัติการเลื่อนขัน้ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตัิการเลือ่นขัน้ของบคุลากรที่ค้นหาได้  
 
เพิ่มประวตัิการเลือ่นขัน้ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการเลือ่นขัน้ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารเลือ่นขัน้ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการเลือ่นขัน้(ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้ครบถ้วน) 

4) หากผู้ใช้ระบบท าการเลอืก  หน้าใช้เป็นข้อมลูปัจจบุนั ระบบจะน าข้อมลูดงักลา่วอพัเดทข้อมลูปัจจบุนัของ
บคุลากรคนนัน้ 

5) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  
 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากประวตัิการเลือ่นขัน้เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูจากประวตัิการเลือ่นขัน้เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการเลือ่นขัน้เรียบร้อยแล้ว 

 
ลบประวตัิการเลือ่นขัน้ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารเลือ่นขัน้ท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูจากประวตักิารเลือ่นขัน้เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูจากประวตักิารเลือ่นขัน้เมื่อ 

ระบบท าการลบข้อมลูประวตัิการเลือ่นขัน้นัน้ออกจากระบบ 
 
แก้ไขประวตัิการเลือ่นขัน้ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการเลือ่นขัน้ดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตัิการเลือ่นขัน้เมื่อผู้ใช้ ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 

และท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูจากประวตัิการเลือ่นขัน้ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารเลือ่นขัน้ท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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พิมพ์ข้อมลูประวตักิารเลือ่นขัน้ 
1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) หรือจ านวนขัน้ท่ี

เลือ่น(หรือจ านวนขัน้ท่ีเลือ่นทัง้หมด) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูประวตัิการเลือ่นขัน้ของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการเลือ่นขัน้ 
4) ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารเลือ่นขัน้ เพื่อเป็นการแสดงตวัอยา่งข้อมลูที่จะพิมพ์ 

5) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการเลือ่นขัน้ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตักิารเลือ่นขัน้ 

ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารเลือ่นขัน้ 
  



 164 

25. ประวัติการลาศึกษาต่อ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตัิการลาศกึษาตอ่ของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการลาศกึษาตอ่ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารลาศกึษาตอ่ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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ลบประวติัการลาศึกษาต่อ 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารลาศกึษาตอ่ที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
 รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

 
เม่ือระบบท าการลบขอ้มูลประวติัการลาศึกษาต่อนั้นออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารลาศกึษาตอ่ที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
 
พิมพ์ข้อมลูประวตักิารลาศกึษาตอ่ 

1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูประวตัิการลาศกึษาตอ่ของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการลาศกึษาตอ่ เพื่อเป็นการแสดง

ตวัอยา่งข้อมลูที่จะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตักิารลาศกึษาตอ่ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 
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รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตักิารลาศกึษาตอ่ 

ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารลาศึกษาตอ่ 
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26. ประวัติการรับเคร่ืองราชฯ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ แก้ไขและพิมพ์ประวตัิการรับเคร่ืองราชฯของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ(ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 
เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ เรียบร้อยแล้ว 
 

ลบประวติัการรับเคร่ืองราชฯ 
1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารรับเคร่ืองราชฯที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ นัน้ออกจากระบบ 
 
แก้ไขประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ ดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ 

                       ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ ท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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พิมพ์ข้อมลูประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ 
1) ผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ (หรือสามารถเลอืกปีงบประมาณทัง้หมดได้) 
2) หากมีข้อมลู ผู้ใช้ระบบสามารถท าการพิมพ์ข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชฯ ของบคุลากรคนดงักลา่วได้ 
3) หากผู้ใช้กดปุ่ ม ”พิมพ์” ระบบจะแสดงหน้าจอดงัรูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตัิการรับเคร่ืองราชฯเพื่อเป็นการ

แสดงตวัอยา่งข้อมลูทีจ่ะพิมพ์ 

4) ถ้าผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม   ระบบจะท าการพิมพ์เป็นเอกสารออกทางเคร่ืองพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกปีงบประมาณที่ต้องการพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงตวัอยา่งการพิมพ์ประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ 

ระบบท าการแสดงหน้าจอตวัอยา่งของประวตักิารรับเคร่ืองราชฯ 
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27. ประวัติการลงโทษทางวินัยและนิติกร 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกรของบคุลากรท่ีค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารลงโทษทางวินยัและนิติกร 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการ

กรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิตกิร 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิตกิร 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกรเรียบร้อยแล้ว 
 

ลบประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารลงโทษทางวินยัและนิตกิรที่ต้องการท าการ
ลบ 

2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ
ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิตกิร 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิตกิร 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารลงโทษทางวินยัและนิตกิรนัน้ออกจากระบบ 
 
แก้ไขประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกรดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู                        
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการลงโทษทางวินยัและนิติกร 
ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารลงโทษทางวินยัและนิติกรท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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28. ประวัติการไม่ได้รับเงนิเดือน 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือนของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารไมไ่ด้รับเงินเดือน 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 
เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 
เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือนเรียบร้อยแล้ว 

 
ลบประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารไมไ่ด้รับเงินเดือนท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารไมไ่ด้รับเงินเดือนนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือนดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู      
                   

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการไมไ่ด้รับเงินเดือน 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารไมไ่ด้รับเงินเดือนที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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29. 29. ประวัติความดคีวามชอบ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิความดคีวามชอบของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิความดีความชอบ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิความดีความชอบ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตัคิวามดคีวามชอบ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิความดีความชอบ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิความดคีวามชอบ 
เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิความดคีวามชอบ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิความดีความชอบเรียบร้อยแล้ว 
 

ลบประวตัิความดีความชอบ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตัคิวามดีความชอบท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิความดีความชอบ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิความดีความชอบ 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตัคิวามดีความชอบนัน้ออกจากระบบ 
 

แก้ไขประวตัิความดคีวามชอบ 
1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิความดีความชอบดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิความดีความชอบ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิความดีความชอบ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตัคิวามดีความชอบที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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30. ประวัติการช่วยราชการ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการช่วยราชการของบคุลากรท่ีค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการช่วยราชการ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการชว่ยราชการ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารชว่ยราชการ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการชว่ยราชการ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถงึข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการช่วยราชการเรียบร้อยแล้ว 
 

ลบประวตัิการช่วยราชการ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารชว่ยราชการท่ีต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารชว่ยราชการนัน้ออกจากระบบ 
 
แก้ไขประวตัิการชว่ยราชการ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการช่วยราชการดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู        
                 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการช่วยราชการ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารช่วยราชการท่ีผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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31. ประวัติการแสดงความสามารถพิเศษ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษของบคุลากรท่ีค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตักิารแสดงความสามารถพเิศษ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพเิศษ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการ

กรอกให้ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 

เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 
เมื่อระบบบนัทกึประวตัิการแสดงความสามารถพเิศษเรียบร้อยแล้ว 

 
ลบประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตักิารแสดงความสามารถพิเศษที่ต้องการท าการ
ลบ 

2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ
ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 

 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 
เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตักิารแสดงความสามารถพิเศษนัน้ออกจากระบบ 

 
แก้ไขประวตัิการแสดงความสามารถพิเศษ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพเิศษดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพเิศษ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู 
 

 
รูป หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการแสดงความสามารถพเิศษ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตักิารแสดงความสามารถพเิศษที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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32. ประวัติวนัที่มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 
 ใช้ในการเพิ่ม ลบ และแก้ไขประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าทีฯ่ของบคุลากรที่ค้นหาได้ 
 
เพิ่มประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าทีฯ่ 

1) ท าการเลอืกแถบประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 
2) กดปุ่ ม “เพิ่ม” ในกรณีที่ผู้ใช้ระบบต้องการเพิ่มประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 
3) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกรอกข้อมลูประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ (ตวัอกัษรสแีดงหมายถึงข้อมลูที่ต้องท าการกรอกให้

ครบถ้วน) 
4) ผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูลงสูร่ะบบและแสดงข้อมลูที่บนัทกึ  

 

 
รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัวินัที่มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 
เมื่อผู้ใช้ระบบกดปุ่ ม “เพิ่ม” และท าการกรอกข้อมลู 
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รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูประวตัวินัที่มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 

เมื่อระบบบนัทกึประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ เรียบร้อยแล้ว 
 
ลบประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าทีฯ่ 

1) ผู้ใช้ระบบต้องท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ โดย   หน้าประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ ที่ต้องการท าการลบ 
2) ผู้ใช้ระบบต้องท าการกดปุ่ ม “ลบ” จะแสดงหน้าจอเพื่อยืนยนัการลบข้อมลูหากผู้ใช้ระบบท าการตอบตกลงระบบจะ

ท าการลบประวตัิดงักลา่วออกจากระบบ หากผู้ใช้ระบบท าการตอบยกเลกิระบบจะยกเลกิการลบนัน้ทิง้ 
 

 
รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัวินัที่มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 
เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการลบ 
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รูปแสดงการลบข้อมลูประวตัวินัที่มิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 

เมื่อระบบท าการลบข้อมลูประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ นัน้ออกจากระบบ 
 
แก้ไขประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 

1) ท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไข 
2) ระบบจะท าการดงึข้อมลูประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ ดงักลา่วขึน้มาแสดง 
3) ผู้ใช้ระบบสามารถท าการแก้ไขข้อมลูดงักลา่ว 
4) เมื่อผู้ใช้ระบบท าการกดปุ่ ม “บนัทกึ” ระบบจะท าการบนัทกึข้อมลูที่แก้ไขดงักลา่วเข้าสูร่ะบบ 

 

 
รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 

เมื่อผู้ใช้ระบบท าการเลอืกรายการท่ีต้องการแก้ไขและท าการแก้ไขข้อมลู                        
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รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิวนัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ 

ระบบท าการแก้ไขข้อมลูประวตัวินัท่ีมิได้ปฏิบตัิหน้าที่ฯ ที่ผู้ใช้ระบบแก้ไข 
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33. การบันทึกเวลางานบุคลากร 
 

 
รูปแสดงการค้นหาบคุลากรเพื่อบนัทกึเวลางาน 

 

1) เลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจากปุ่ ม   

2) เลอืกประเภทบคุลากรท่ีต้องการจาก   
3) เลอืกวนัท่ีที่ต้องการบนัทกึจากปุ่ ม   

4) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู 
 

 
รูปแสดงกรอกข้อมลูและบนัทกึเวลางานของบคุลากร 

 
5) กรอกข้อมลูเวลา และสถานการณ์มาท างานของแตล่ะคน 

6) กดปุ่ ม  เพื่อบนัทกึข้อมลูลงฐานข้อมลู 

7) หรือกดปุ่ ม  ในกรณีที่ต้องการค้นหาข้อมลูใหม ่
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34. ปรับขัน้เงนิเดือนข้าราชการ 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้าราชการเพื่อกรอกข้อมลูการปรับขัน้เงินเดือน 

 

1) เลอืกข้อมลูประเภทบคุลากรจาก  

2) เลอืกข้อมลูสถานะจาก  

3) สามารถเลอืกข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับหนว่ยงานได้จากปุ่ ม  และ/หรือขัน้ (C) จาก List 

4) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู  

5) หรือกดปุ่ ม  เพื่อ Clear ข้อมลูที่ใช้ในการค้นหา 
 

 
รูปแสดงกรอกข้อมลูและบนัทกึการปรับขัน้เงินเดือนของข้าราชการ 

 
6) ใสข้่อมลูที่ต้องการให้ครบถ้วน 
7) กดปุ่ ม “ค านวณการปรับเงินเดือน” ระบบจะค านวณเงินเดือนใหมแ่ละแสดงให้เห็น 

8) เลอืกบคุลากรท่ีจะท าการบนัทกึจาก  ด้านหน้าบคุลากรนัน้ๆ แล้วกดปุ่ ม “บนัทกึ” เพื่อบนัทกึข้อมลู 

9) หรือกดปุ่ ม  เพื่อยกเลกิการปรับเงินเดือนครัง้ลา่สดุ 
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รูปแสดงผลการบนัทกึการปรับขัน้เงินเดือนของข้าราชการ 
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35. ปรับขัน้เงนิเดือนบุคลากร 
 

 
รูปแสดงค้นหาบคุลากรเพื่อกรอกข้อมลูการปรับขัน้เงินเดือน 

 

1) เลอืกข้อมลูประเภทบคุลากรและสถานะจาก  

2) เลอืกข้อมลูเพิม่เตมิส าหรับหนว่ยงานได้จากปุ่ ม  

3) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู 

4) หรือกดปุ่ ม  เพื่อ Clear ข้อมลูที่ใช้ในการค้นหา 
 

 
รูปแสดงการกรอกข้อมลูและบนัทกึการปรับขัน้เงินเดือนของบคุลากร 

 
5) ใสข้่อมลูที่ต้องการให้ครบถ้วน 
6) กดปุ่ ม “ค านวณการปรับเงินเดือน” ระบบจะค านวณเงินเดือนใหมแ่ละแสดงให้เห็น 

7) เลอืกบคุลากรท่ีจะท าการบนัทกึจาก ด้านหน้าบคุลากรนัน้ๆ แล้วกดปุ่ ม  เพื่อบนัทกึข้อมลู 

8) หรือกดปุ่ ม  เพื่อยกเลกิการปรับเงินเดือนครัง้ลา่สดุ 
  



 203 

36. ปรับขัน้เงนิเดือนตามค าสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการค้นหาบคุลากรเพื่อท าการปรับขัน้เงินเดือนตามค าสัง่ 
 

1) เลอืกข้อมลูหนว่ยงานได้จากปุ่ ม   

2) เลอืกข้อมลูสถานะจาก  
3) เลอืกพนกังานท่ีต้องการจะปรับขัน้เงินเดือน จากกลอ่งข้อความด้านซ้ายมาใสก่ลอ่งข้อความทางด้านขวา โดยกดปุ่ ม 

 หรือปุ่ ม  

4) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู หรือกดปุ่ ม  เพื่อ Clear ข้อมลูที่ใช้ในการค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการกรอกข้อมลูและบนัทกึการปรับขัน้เงินเดือนตามค าสัง่ 
5) ใสข้่อมลูที่ต้องการให้ครบถ้วน 
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6) กดปุ่ ม “ค านวณการปรับเงินเดือน” ระบบจะค านวณเงินเดือนใหมแ่ละแสดงให้เห็น 

7) เลอืกบคุลากรท่ีจะท าการบนัทกึจาก  ด้านหน้าบคุลากรนัน้ๆ แล้วกดปุ่ ม  เพื่อบนัทกึข้อมลู 

8) หรือกดปุ่ ม  เพื่อยกเลกิการปรับเงินเดือนครัง้ลา่สดุ 
 

* สงัเกตได้วา่ในรายช่ือพนกังานที่จะท าการปรับเงินเดือนด้านลา่งนัน้จะไมม่ี “นาย อาคม  จ้อยสองศรี” เนื่องจาก
ไมใ่ช่พนกังานประจ า 

 

37. การถอืครองต าแหน่ง จ าแนกตามหน่วยงาน 
 
การค้นหาการถือครองต าแหนง่ 
 
 
 
 
 

รูปแสดงค้นหาข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 

1) เลอืกข้อมลูหนว่ยงานได้จากปุ่ ม   

2) เลอืกข้อมลูต าแหนง่จาก  

3) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงผลการค้นหาข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 

4) สามารถท าการ เพิ่มข้อมลู, ลบข้อมลู, แก้ไขข้อมลู, และพิมพ์ข้อมลูได้ 
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การเพิม่ข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการเพิ่มข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 

1) กดปุ่ ม  
2) ใสข้่อมลูตามต้องการให้ครบถ้วน 

3) กดปุ่ ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงผลการเพิม่ข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
  



 206 

การแก้ไขข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการแก้ไขข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 

1) กดเลขที่ต าแหนง่ทีต้่องการแก้ไข 
2) แก้ไขข้อมลูตามต้องการ 

3) กดปุ่ ม  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงผลการแก้ไขข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
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การลบข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการลบข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
 

1) กดที่ ด้านหน้าการถือครองต าแหนง่ที่ต้องการลบ 

2) กดปุ่ ม  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงผลการลบข้อมลูการถือครองต าแหนง่ 
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38. พิมพ์บัตรประจ าตวับุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงการค้นหาข้อมลูบคุลากรเพื่อพิมพ์บตัรประจ าตวับคุลากร 
 

1) เลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจากปุ่ ม    
2) เลอืกประเภทบคุลากรท่ีต้องการค้นหา 
3) เลอืกสถานภาพท่ีต้องการค้นหา 
4) เลอืกวนัท่ีออกบตัร และวนัท่ีบตัรหมดอายจุากปุ่ ม    
5) ตรวจสอบช่ือ - สกลุผู้ออกบตัร ซึง่แก้ไขได้หากต้องการ 
6) ตรวจสอบช่ือประเภทพนกังาน ซึง่แก้ไขได้หากต้องการ 

7) กดปุ่ ม  เพื่อแสดงข้อมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแสดงผลการค้นหาข้อมลูบคุลากรที่ต้องการบตัรประจ าตวับคุลากร 
 

8) เลอืกบคุลากรท่ีจะท าการบนัทกึจาก  ด้านหน้าบคุลากรนัน้ๆ  
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9) กดปุ่ ม “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ข้อมลู 
 

 
รูปแสดงบตัรประจ าตวับคุลากร 
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39. รายงานแบบแสดงประวตัิบุคลากร 
 

 
รูปแสดงการค้นหาบคุลากรเพื่อพมิพ์แบบแสดงประวตัิบคุลากร 

 
1) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
2) ท าการเลอืกสถานะทีต้่องการค้นหา 
3) หากต้องการค้นหาด้วยช่ือหนว่ยงาน หรือขัน้ สามารถระบคุา่ดงักลา่วได้ 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์แบบแสดงประวตัิบคุลากร 

 

5) ท าการเลอืก  ทีบ่คุลกรท่ีต้องการพิมพ์ประวตัิ  
6) กดปุ่ มพิมพ์ 
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รูปแสดงรายงานแบบแสดงประวตัิบคุลากร 
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40. รายงานแบบแสดงประวตัิส่วนตัว ข้าราชการ 
 

 
รูปแสดงค้นหาบคุลากรเพื่อพิมพ์แบบแสดงประวตัิสว่นตวั ข้าราชการ 

 
1) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
2) ท าการเลอืกสถานะทีต้่องการค้นหา 
3) หากต้องการค้นหาด้วยช่ือหนว่ยงาน หรือขัน้ สามารถระบคุา่ดงักลา่วได้ 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 
 

 
รูปแสดงพิมพ์แบบแสดงประวตัิบคุลากร 

 

5) ท าการเลอืก  บคุลกรท่ีต้องการพิมพ์ประวตัิ  
6) กดปุ่ มพิมพ์ 
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รูปแสดงรายงานแบบแสดงประวตัิบคุลากร 
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41. รายงานการเลื่อนขัน้เงนิเดือน จ าแนกตามสังกดั 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั 
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42. 42. รายงานการเลื่อนขัน้เงนิเดือน จ าแนกตามสังกดั, ระดับขัน้เงนิเดือน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั, ระดบัขัน้เงินเดือน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
4) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ระดบั (C)” 
5) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั, ระดบัขัน้เงินเดือน 

 
6) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานการเลือ่นขัน้เงินเดือน จ าแนกตามสงักดั, ระดบัขัน้เงินเดือน 
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43. รายงานบัญชีรายชื่อข้าราชการที่งดการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานบญัชีรายช่ือข้าราชการท่ีงดการเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
4) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ขัน้ (C)” 
5) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานบญัชีรายช่ือข้าราชการท่ีงดการเลือ่นขัน้เงินเดือน 

 
6) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานบญัชีรายช่ือข้าราชการท่ีงดการเลือ่นขัน้เงินเดือน 
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44. รายงานการเลื่อนต าแหน่งประจ าปี (ต าแหน่งบริหาร) 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานการเลือ่นต าแหนง่ประจ าปี 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
3) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ระดบั (C)” 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานการเลือ่นต าแหนง่ประจ าปี 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานการเลือ่นต าแหนง่ประจ าปี 
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45. รายงานการถอืครองเคร่ืองราชฯ 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานการถือครองเคร่ืองราชฯ 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกปีงบประมาณ 
4) ท าการเลอืกชัน้เคร่ืองราช 
5) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ระดบั (C)” 
6) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานการถือครองเคร่ืองราชฯ 

 
7) กดปุ่ มพิมพ์ 

 
รูปแสดงรายงานการถือครองเคร่ืองราชฯ 
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46. รายงานรายชื่อบุคลากรลาออก ประจ าปี 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรลาออก ประจ าปี 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
4) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ระดบั (C)” 
5) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรลาออก ประจ าปี 

6) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากรลาออก ประจ าปี 
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47. รายงานรายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือข้าราชการท่ีเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน 
3) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ขัน้ (C)” 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือข้าราชการท่ีเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือข้าราชการท่ีเกษียณอายรุาชการ ประจ าปี 
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48. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกตามเพศ และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามเพศ และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามเพศ และหนว่ยงาน 

 
3) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามเพศ และหนว่ยงาน 

  



 222 

49. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกวุฒกิารศึกษา และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุิการศกึษา และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) สามารถเลอืกแสดงเฉพาะระดบัหนว่ยงานท่ีต้องการได้  โดยเลอืก “เลอืกเฉพาะระดบั” 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุกิารศกึษา และหนว่ยงาน 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
 

รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุิการศกึษา และหนว่ยงาน 
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50. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั และหนว่ยงาน 

 
3) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั และหนว่ยงาน 
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51. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ, ขัน้ และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั, ขัน้ และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั, ขัน้ และหนว่ยงาน 

 
3) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามระดบั, ขัน้ และหนว่ยงาน 
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52. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกวุฒกิารศึกษา ระดับ และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุิการศกึษา ระดบั และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการจะค้นหา 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุกิารศกึษา ระดบั และหนว่ยงาน 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกวฒุิการศกึษา ระดบั และหนว่ยงาน 
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53. รายงานจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกกลุม่ประเภทอาจารย์ที่ต้องการจะค้นหา 
3) ท าการเลอืกประเภทอาจารย์ทีต้่องการจะค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา และหนว่ยงาน 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนอาจารย์ จ าแนกตามวฒุกิารศกึษา และหนว่ยงาน 
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54. รายงานรายชื่อข้าราชการครู, อาจารย์ ศึกษาต่อ 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือข้าราชการครู, อาจารย์ ศกึษาตอ่ 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ระบชุ่วงเวลาการลาศกึษาตอ่ (เดอืน และปี) ที่ต้องการจะค้นหา 
3) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัการศกึษาได้  โดยการเลอืก “ระดบัการศกึษา” ที่ต้องการค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือข้าราชการครู, อาจารย์ ศกึษาตอ่ 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือข้าราชการครู, อาจารย์ ศกึษาตอ่ 
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55. รายงานรายชื่อบุคลากร ศึกษาต่อ 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากร ศกึษาตอ่ 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการจะค้นหา 
3) ระบชุ่วงเวลาการลาศกึษาตอ่ (เดอืน และปี) ที่ต้องการจะค้นหา 
4) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัการศกึษาได้ โดยการเลอืก “ระดบัการศกึษา” ที่ต้องการค้นหา 
5) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากร ศกึษาตอ่ 

 
6) กดปุ่ มพิมพ์ 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากร ศกึษาตอ่ 
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56. รายงานรายชื่อบุคลากรจ าแนกตาม ด้านการศึกษา 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกตาม ด้านการศกึษา 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการจะค้นหา 
3) ท าการเลอืกด้านการศกึษาที่ต้องการจะค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกตาม ด้านการศกึษา 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกตาม ด้านการศกึษา 
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57. รายงานรายชื่อบุคลากรจ าแนกงบประมาณ จ าแนกตาม ด้านการศึกษา 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกงบประมาณ จ าแนกตาม ด้านการศกึษา 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการจะค้นหา 
3) ท าการเลอืกด้านการศกึษาที่ต้องการจะค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกงบประมาณ จ าแนกตาม ด้านการศกึษา 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากรจ าแนกงบประมาณ จ าแนกตาม ด้านการศกึษา 
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58. รายงานอัตราว่าง จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานอตัราวา่ง จ าแนกตามหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการจะค้นหา 
3) ท าการเลอืกด้านการศกึษาที่ต้องการจะค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานอตัราวา่ง จ าแนกตามหนว่ยงาน 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานอตัราวา่ง จ าแนกตามหนว่ยงาน 
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59. รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือผู้เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทการอบรมทีต้่องการจะค้นหา 
3) ท าการเลอืกปี และเดือน ที่ต้องการจะค้นหา ซึง่สามารถเลอืกค้นหาได้ทัง้จากปีงบประมาณ และปีปฏิทิน 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือผู้ เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือผู้เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน 
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60. รายงานรายชื่อผู้เข้า อบรม, ประชุม, สัมมนา, ดูงาน จ าแนกตามหลกัสตูร 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือผู้เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน จ าแนกตามหลกัสตูร 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกปี และเดือน ที่ต้องการจะค้นหา ซึง่สามารถเลอืกค้นหาได้ทัง้จากปีงบประมาณ และปีปฏิทิน 
3) ท าการเลอืกหวัข้อหลกัสตูรที่ต้องการจะค้นหา 
4) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือผู้ เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน จ าแนกตามหลกัสตูร 

 
5) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือผู้เข้า อบรม, ประชมุ, สมัมนา, ดงูาน จ าแนกตามหลกัสตูร 
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61. รายงานรายชื่อบุคลากรไปช่วยราชการ 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรไปชว่ยราชการ 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน ที่ต้องการค้นหา 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรไปช่วยราชการ 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 

 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากรไปช่วยราชการ 
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62. รายงานรายชื่อบุคลากรหมดสญัญาจ้างประจ าปี 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรหมดสญัญาจ้างประจ าปี 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกปีงบประมาณ และเดือน ที่ต้องการค้นหา 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากรหมดสญัญาจ้างประจ าปี 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากรหมดสญัญาจ้างประจ าปี 
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63. รายงานรายชื่อบุคลากร จ าแนกตามสถานะและหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากร จ าแนกตามสถานะและหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกสถานะทีต้่องการค้นหา 
4) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ขัน้ (C)” 
5) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 
 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากร จ าแนกตามสถานะและหนว่ยงาน 

 
6) กดปุ่ มพิมพ์ 

 
รูปแสดงรายงานรายช่ือบคุลากร จ าแนกตามสถานะและหนว่ยงาน 
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64. รายงานจ านวนบุคลากร จ าแนกตามสถานะ, ประเภทบุคลากร และหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามสถานะ, ประเภทบคุลากร และหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกระดบัของหนว่ยงานที่ต้องการค้นหา 
3) ท าการเลอืกสถานะทีต้่องการค้นหา 
4) ท าการเลอืกประเภทบคุลากรที่ต้องการค้นหา 
5) สามารถค้นหาข้อมลูตามระดบัขัน้เงินเดือนได้ โดยการเลอืก  “ขัน้ (C)” 
6) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามสถานะ, ประเภทบคุลากร และหนว่ยงาน 

 
7) กดปุ่ มพิมพ์ 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร จ าแนกตามสถานะ, ประเภทบคุลากร และหนว่ยงาน 
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65. รายงานจ านวนบุคลากร ถอืครองต าแหน่งวชิาการ จ าแนกตามหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร ถือครองต าแหนง่วิชาการ จ าแนกตามหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกต าแหนง่วิชาการท่ีต้องการค้นหา 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร ถือครองต าแหนง่วชิาการ จ าแนกตามหนว่ยงาน 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร ถือครองต าแหนง่วิชาการ จ าแนกตามหนว่ยงาน 
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66. รายงานรายชื่อบุคลากร จ าแนกตามสถานะและหน่วยงาน 
 

 
รูปแสดงค้นหาข้อมลูเพื่อพิมพ์รายงานรายช่ือบคุลากร จ าแนกตามสถานะและหนว่ยงาน 

 
1) ท าการเลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการจะค้นหา 
2) ท าการเลอืกต าแหนง่วิชาการท่ีต้องการค้นหา 
3) กดปุ่ มท าการค้นหาข้อมลู 

 

 
รูปแสดงพิมพ์รายงานจ านวนบคุลากร ถือครองต าแหนง่วชิาการ จ าแนกตามสถานะและหนว่ยงาน 

 
4) กดปุ่ มพิมพ์ 
 

 
รูปแสดงรายงานจ านวนบคุลากร ถือครองต าแหนง่วิชาการ จ าแนกสถานะและหนว่ยงาน 
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67. รายงาน จ านวนบุคลากรตามวิทยาเขต 
1) เลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการ 
2) เลอืกระดบัท่ีต้องการ  
3) คลกิ ค้นหา เพื่อ ดขู้อมลูรายงาน 

 

 
รูปภาพตวัอยา่งรายงานจ านวนบคุลากรตามวิทยาเขต 

68. รายงานสรุปยอดจ านวนบุคลากร (ตามสายงาน) 
1) เลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการ 
2) เลอืกสายงานท่ีต้องการ 
3) คลกิ ค้นหา เพื่อดขู้อมลูรายงาน 
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รูปภาพตวัอยา่งรายงานสรุปยอดจ านวนบคุลากร (ตามสายงาน) 

 
69. รายงาน สรุปยอดจ านวนบุคลากร แยกหน่วยงาน/ สาขาวิชา 

1) เลอืกหนว่ยงานท่ีต้องการ 
2) เลอืกสายงานท่ีต้องการ 
3) คลกิ ค้นหา เพื่อดขู้อมลูรายงาน 

 

 
รูปภาพตวัอยา่งรายงานสรุปยอดจ านวนบคุลากร แยกหนว่ยงาน/สาขาวชิา 


