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โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)   ส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

1  
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร 

 
1.1 ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร 

สารสนเทศบคุลากรเป็นสารสนเทศด้านหนึ่งของระบบ KPRU MIS สามารถดไูด้จากเมนดู้าน
ซ้ายมือ ท่ีเมนหูลกั “ข้อมลูสารสนเทศด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย “ด้านบคุลากร” (รูป 1.1( 
 

 
 

 
รูป 1.1 ภาพรวมของระบบสารสนเทศด้านบคุลากร 

เมื่อคลิกเข้าไปแล้ว จะเห็นข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร ซึ่งเป็นการแสดงข้อมูลในรูป
ตารางข้อมลู (รูปท่ี 1.2 – 1.3( 
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รูป 1.2 ตวัอย่างรายการข้อมลูสารสนเทศด้านบคุลากร  
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รูป 1.3 ตวัอย่างข้อมลูสารสนเทศด้านบคุลากร 
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1.2 การค้นหาข้อมูลบุคลากร 
สามารถค้นหาได้จากเมนดู้านซ้ายมือท่ีเมนหูลกั “ค้นหาข้อมลูด้านตา่งๆ” และเมนยู่อย 

“ข้อมลูบคุลากร” 
 

 
รูป 1.4 เมนกูารค้นหาข้อมลู 

 
รูป 1.5 หน้าจอการค้นหาข้อมลู 

กรอกข้อมลูท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ ม “ค้นหาตามเง่ือนไข” จะแสดงหน้าจอผลการค้นหา
ข้อมลู (รูป 1.6( 
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รูป 1.6 หน้าจอผลการค้นหาข้อมลู 
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2  
จัดการข้อมูลระบบบุคลากร 

 

 
ระบบบคุลากรเป็นระบบหนึ่งในระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการและการบริหาร มหาวิทยาลยั

ราชภฏัก าแพงเพชร (KPRU MIS) แสดงรายละเอียดของบคุลากรในมหาวิทยาลยัโดยรองรับบุคลากร
ในมหาวิทยาลยัทัง้ 5 ประเภทได้แก่ 

1) ข้าราชการ 
2) พนกังานมหาวิทยาลยั 
3) ลกูจ้างประจ า 
4) ลกูจ้างชัว่คราว 
5) พนกังานราชการ 

 
บคุลากรท่ีสามารถเข้าจดัการข้อมลูระบบบคุลากรได้ จะต้องท าการลอ็กอินเข้าสูร่ะบบก่อน 

เมื่อลอ็กอินเข้าสูร่ะบบแล้วจะเห็นหน้าจอการจดัการข้อมลูของตนเอง(รูปท่ี 2.1( 
โดยแตล่ะบคุคลท่ีลอ็กอินเข้ามาจะมีสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูแตกตา่งกนั ซึ่งจะต้องได้รับการ

ก าหนดสิทธ์ิจากผู้ดแูลระบบ KPRU MIS ก่อน ระบบแบ่งสิทธ์ิการใช้งานตามผู้ใช้งานดงันี ้
 

2.1 สิทธิ์ของเจ้าหน้าที่ระบบบุคลากร แบ่งเป็น 3 ระดบั 
1) ผู้ดแูลข้อมลูบคุลากร (ระดบัสว่นกลาง( สามารถจดัการข้อมลูของบคุลากรได้ทกุประเภท 

ทกุหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั และทกุหวัข้อในการจดัการ 
2) ผู้ดแูลข้อมลูบคุลากร (ระดบัคณะ/ส านกั( สามารถจดัการข้อมลูของบคุลากรในคณะ หรือ 

ส านกั ท่ีตนเองสงักดั  ยกเว้นการจดัการข้อมลูบคุลากรท่ีเป็นข้าราชการ  และ
ลกูจ้างประจ า ในบางสว่น  ซึ่งข้อมลูของบคุลากรทัง้ 2 ประเภทนี ้ผู้ดแูลข้อมลูสว่นกลาง
จะเป็นผู้ดแูล 
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3) ผู้ดแูลข้อมลูบคุลากร (ระดบัโปรแกรม( สามารถจดัการข้อมลูของบคุลากรในโปรแกรม/
หน่วยงานภายใต้คณะ หรือหน่วยงานภายใต้ส านกั  ยกเว้นการจดัการข้อมลูบคุลากรท่ี
เป็นข้าราชการ  และลกูจ้างประจ า ในบางสว่น  ซึง่ข้อมลูของบคุลากรทัง้ 2 ประเภทนี ้
ผู้ดแูลข้อมลูสว่นกลางจะเป็นผู้ดแูล 

2.2 สิทธิ์ของผู้บริหาร แบ่งเป็น 3 ระดับ 
1) ผู้บริหารมหาวิทยาลยั สามารถดขู้อมลูของบคุลากรได้ทกุประเภท ทกุหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลยั 
2) ผู้บริหารระดบัคณะ/ส านกั สามารถดขู้อมลูของบคุลากรได้ทกุประเภท ท่ีอยู่ภายใต้คณะ/

ส านกั ท่ีไปด ารงต าแหน่งบริหาร 
3) ผู้บริหารระดบัโปรแกรม สามารถดขู้อมลูของบคุลากรได้ทกุประเภท ท่ีอยู่ภายใต้

โปรแกรม หรือหน่วยงานภายใต้ส านกั ท่ีไปด ารงต าแหน่งบริหาร 

2.3 สิทธิ์ในการจดัการข้อมูลของบุคลากร จะแบ่งได้เป็น 2 ส่วนคอื  
1) การจดัการข้อมลูสว่นบคุคลของบคุลากร เป็นการจดัการข้อมลูโดยทัว่ไปของบคุลากรแต่

ละบคุคล ประกอบด้วย 

 ข้อมลูสว่นตวั   

 เปลี่ยนรหสัผา่น   

 แสดง CV   

 สถานะการท างานปัจจบุนั   

 ข้อมลูท่ีอยู่   

 ข้อมลูครอบครัว    

 ประวตัิการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ    

 ประวตัิการท างาน   

 ประวตัิการศกึษา   

 ประวตัิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   

 ประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 

 ความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

 ความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ   

 ผลการปฏิบตัิงาน     

 ความดีความชอบ     
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 สิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน     

 ประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั     

 ต าแหน่งบริหาร   

 การเป็นกรรมการ     

 สรุปงบเดือนวนัลา    

 ตรวจสอบสถานะการอนมุตัิการลา    

 แบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบตุร   

 แบบฟอร์มการลาพกัผอ่น   

 แบบฟอร์มการลาอ่ืนๆ   

 ประวตัิการลาศกึษา   

 ประวตัิการลาราชการ   

 การฝึกอบรมและการพฒันา   

 การนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน   

 การฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

 การบริการชมุชน/บริการวิชาการ 

 การช่วยราชการ 
2) การจดัการข้อมลูโดยรวมภายในหน่วยงาน เป็นการจดัการข้อมลูบคุลากรของเจ้าหน้าท่ี

ระบบบคุลากร ประกอบด้วย 

 รายช่ือบคุลากร 

 ค้นหาแบบพิเศษ 

 ค้นหาบคุลากรเก่า 

 จดัการข้อมลูอตัราต าแหน่ง 

 จดัการข้อมลูสาขาวิชา 

 เพ่ิมบคุลากรใหม ่

 ดงึข้อมลูบคุลากรเดมิ 

 ลบบคุลากร 

 ต าแหน่ง 

 สาย/หมวด ต าแหน่ง 

 ค าน าหน้าช่ือ 
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 ระดบัต าแหน่งลกูจ้างประจ า 

 ขัน้เงินเดือน 

 ตรวจสอบการลา 

 ยกเลกิการลา 

 งบเดือนวนัลา-วนัขาด 

 สง่ออกข้อมลู สกอ. 
 

เมื่อท าการ Login เข้าสูร่ะบบแล้ว จะปรากฏข้อมลูส่วนตวัของแต่ละบุคคล โดยแบ่งออกเป็น
สองส่วน คือส่วนของเมนูในการจัดการข้อมูลและส่วนของการแสดงข้อมูล ซึ่งหากข้อมลูส่วนตวัไม่
ถกูต้อง  ก็สามารถท าการแก้ไขได้  

เมนกูารจดัการ อยู่ด้านขวาของหน้าจอ แบ่งออกเป็นสองแบบหลกัๆ คือ แบบแม่กุญแจ และ
แบบลกูกญุแจ (รูป 2.1( 

แบบแม่กุญแจ   เป็นเมนขูองการแสดงผลอย่างเดียว ไมส่ามารถท าการแก้ไข หรือเปลีย่นแปลง
ข้อมลูได้ด้วยตนเอง หากมีข้อผิดพลาดจะต้องแจ้งไปยงัเจ้าหน้าท่ีบคุลากรของ
หน่วยงานท าการแก้ไขให้ 

แบบลูกกุญแจ    เป็นเมนท่ีูสามารถ เพ่ิม ปรบัปรุง ลบ ข้อมลูท่ีมีอยู่ได้ 
 

http://localhost/kpru/procemployee/export_ska.aspx?catalogue=13&sm=mmiExportSka
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รูป 2.1 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูสว่นตวั 

 

2.4 ข้อมูลส่วนตวั 
บคุลากรสามารถแก้ไขข้อมลูสว่นตวัของตนเองได้บางสว่น  หากเป็นข้อมลูท่ีส าคญั ท่ีจะต้อง

ได้รับการตรวจสอบให้ถกูต้อง หรือต้องใช้เอกสารในการอ้างอิง เช่น หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
หรือวนัเดือนปีเปิด จะจดัการโดยเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู  หน้าจอในการแก้ไขข้อมลู
สว่นตวั แสดงดงัรูป 2.2 
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รูป 2.2 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูสว่นตวั 
 

2.5 เปลีย่นรหัสผ่าน 
เป็นเมนสู าหรับเปลี่ยนรหสัผา่นในการเข้าสูร่ะบบ KPRU MIS โดยผู้ใช้ต้องระบรุหสัผา่นเดิม 

และ ตัง้รหสัผา่นใหม ่โดยต้องป้อนรหสัใหม่และยืนยนัรหสัผา่นอีกครัง้เพ่ือป้องการผิดพลาดจากการ
ป้อนรหสั  (รูป 2.3( 
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รูป 2.3 หน้าจอเปลี่ยนรหสัผา่น 
 

2.6 แสดงประวตับุิคลากร(CV) 
เป็นเมนสู าหรับแสดงข้อมลูบคุลากรในทกุๆด้าน  โดยสามารถเลือกข้อมลูท่ีต้องการให้แสดง

ได้ ซึ่งอาจเลือกแบบดทูัง้หมด หรือ เลือกบางรายการ ดงัรูป 2.4 และจะแสดงข้อมลูท่ีเลือก ดงัรูป  2.5 

 

รูป 2.4 ตวัอย่างการแสดงหน้าจอเลือกข้อมลูท่ีต้องการดปูระวตัิการท างาน หรือ CV 
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รูป 2.5 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูท่ีต้องการด ูCV 
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2.7 สถานะการท างานปัจจุบนั 
เป็นเมนท่ีูดงึเฉพาะข้อมลูปัจจบุนัมาแสดง  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบข้อมลูลา่สดุ 

อาทิ สงักดั/หน่วยงาน  ต าแหนง่ เงินเดือน การศกึษา เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (รูป 2.6( 

 

รูป 2.6 หน้าจอแสดงสถานการณ์ท างานปัจจบุนั 
 

2.8 ข้อมูลทีอ่ยู่ 
เป็นเมนสู าหรับแสดงข้อมลูท่ีอยู่ของบคุลากร  ซึ่งมทีัง้หมด 5 ประเภท (รูป 2.7( โดยสามารถ

เรียกค้นข้อมลูท่ีอยู่ ดงันี ้

 ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 ท่ีอยู่ท่ีท างาน 

 ท่ีอยู่ในภมูิล าเนาเดิม 

 ท่ีอยู่ปัจจบุนัท่ีสามารถติดตอ่ได้ 
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 ภมูิล าเนาทหาร 

 

รูป 2.7 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูท่ีอยู ่

ผู้ใช้สามารถท าการเพ่ิม แก้ไข ลบข้อมลูท่ีอยู่ได้ ตามสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู การเพ่ิมข้อมลู
ท่ีอยู่ให้เลือกแทบ็เพ่ิมข้อมลู เมื่อมีการป้อนข้อมลูท่ีอยูเ่สร็จสิน้ กดปุ่ ม บนัทึก (รูป 2.8(  โดยจดุท่ีมี
เคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง คือข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องป้อน หากไมป้่อนระบบจะไม่อนญุาตให้ท าการบนัทกึ 
ทัง้นีผู้้ ป้อนข้อมลูต้องเลือกประเภทของท่ีอยู่ให้ถกูต้อง ท่ีอยู่ประเภทท่ีได้ท าการบนัทึกไปแล้วระบบ
จะแจ้งวา่ท่ีอยูป่ระเภทนีไ้ด้เพ่ิมข้อมลูแล้ว 
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รูป 2.8 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูท่ีอยู ่
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การแก้ไขข้อมลูท่ีอยู่ ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมลูท่ีอยู่ โดยการเลือกประเภทท่ีอยู่ท่ีต้องการแก้ไข 
และ เลือกแท็บแก้ไขข้อมลู หลงัการแก้ไขข้อมลูผู้ใช้ต้องท าการบนัทึกโดยคลิกปุ่ มบนัทึกทกุครัง้ (รูป
2.9( 

 

รูป 2.9 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูท่ีอยู่ 
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การลบข้อมลูท่ีอยู ่ผู้ใช้สามารถลบข้อมลูท่ีอยู่ได้ โดยจะด าเนินการลบตามประเภทท่ีอยูท่ี่
เลือก (รูป 2.10) 

 

รูป 2.10 ตวัอย่างการลบข้อมลูท่ีอยู่ 
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2.9 ข้อมูลครอบครัว 
การแสดงข้อมลูครอบครัวเป็นการแสดงข้อมลูของสมาชิกในครอบครัวทัง้หมด (รูป 2.11(  

โดยสามารถแสดงข้อมลูอาชีพ และข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครอบครัว (รูป 2.12( 

 

รูป 2.11 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูสมาชิกครอบครัว 
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รูป 2.12 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูอาชีพของสมาชิกในครอบครัว 
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 การเพิ่มข้อมูลอาชีพ 
หลงัจากแสดงข้อมลูรายข้อมลูคน จากเมน ูข้อมลูครอบครวั การเพ่ิมข้อมลูอาชีพของสมาชิก

ในครอบครัว สามารถเลือกท่ีแทบ็ เพ่ิมข้อมลู โดยเมื่อเพ่ิมข้อมลูตามต้องการแล้ว ผู้ใช้ต้องท าการ
บนัทึกข้อมลูโดยเลือกปุ่ ม บนัทกึข้อมลูทกุครัง้ หรือ เลิกปุ่ มยกเลกิหากต้องการยกเลิกการเพ่ิมข้อมลู 
(รูป 2.13( 

 

รูป 2.13 ตวัอย่างการเพ่ิมข้อมลูอาชีพของสมาชิกในครอบครัว 
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 การแก้ไขข้อมูลอาชีพ 
ผู้ใช้ต้องเลือกสมาชิกท่ีต้องการแก้ไขข้อมลูอาชีพ เมื่อแก้ไขแล้ว ต้องท าการบนัทกึข้อมลูทกุ

ครัง้ท่ีท าการแก้ไข (รูป 2.14(  

 

รูป 2.14 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูอาชีพของสมาชิกในครอบครัว 
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 การลบข้อมูลอาชีพ 
ผู้ใช้ต้องเลือกท่ีปุ่ มลบ ของสมาชิกครอบครัวรายนัน้ ๆ ทกุครัง้ท่ีมีการสัง่ลบจะมีข้อความเพ่ือ

ยืนยนัการลบ(รูป 2.15) 
 

 
 

รูป 2.15 ตวัอย่างการลบข้อมลูอาชีพของสมาชิกในครอบครัว 
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ข้อมูลการศึกษา 
ข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครองครัว สามารถแสดง เพ่ิม ลบ แก้ไขได้ เช่นเดียวกบัข้อมลู

อาชีพ (รูป 2.16 – 2.19( 

 

รูป 2.16 ตวัอย่างการแสดงข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครอบครัว 
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รูป 2.17 ตวัอย่างการเพ่ิมข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครอบครัว 
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รูป 2.18 ตวัอย่างการแก้ไขข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครอบครัว 
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รูป 2.19 ตวัอย่างการลบข้อมลูการศกึษาของสมาชิกในครอบครัว 
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การเพิ่มข้อมูลครอบครัว  
การเพ่ิมข้อมลูครอบครัวสามารถท าได้โดยการเลือกท่ีปุ่ ม เพ่ิมข้อมลู การป้อนข้อมลูต้องป้อน

ให้ครบถ้วนในสว่นท่ีมีเคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง ซึ่งหากป้อนไมค่รบถ้วนระบบจะไมใ่ห้ท าการบนัทกึ
ข้อมลู (รูป 2.20( นอกจากนีผู้้ใช้ยงัสามารถแก้ไขข้อมลูของสมาชิกครอบครัวรายคน (รูป 2.21( และลบ
ข้อมลูได้ (รูป 2.22( 

 
รูป 2.20 ตวัอย่างการเพ่ิมข้อมลูสมาชิกในครอบครัว 
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รูป 2.21 ตวัอย่างการแก้ไขข้อมลูสมาชิกในครอบครัว 

 



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

30 

 
รูป 2.22 หน้าจอการลบข้อมลูสมาชิกในครอบครัว 
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2.10 ประวตักิารเปลีย่นช่ือ – สกุล 
ผู้ใช้สามารถเก็บประวตัิการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุได้หลายครัง้ โดยเลือกท่ีเมน ูเพ่ิมข้อมลู 

(รูป 2.24( สามารถแก้ไขข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ – นามสกลุได้ (รูป 2.25( รวมถึงลบข้อมลูท่ีต้องการได้ 
(รูป 2.26( 

 
รูป 2.23 หน้าจอการแสดงข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ – สกลุ 

 
รูป 2.24 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการเปลีย่นช่ือ – สกลุ 
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32 

 
รูป 2.25 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ – สกลุ 

 

 
รูป 2.26 หน้าจอการลบข้อมลูการเปลี่ยนช่ือ - สกลุ 
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2.11 ประวตักิารท างาน 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิการท างานของบคุลากรตัง้แตบ่รรจเุข้าท างาน จนถึงปัจจบุนั 

หากต้องการแสดงรายละเอียด คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดใน
รายการนัน้ๆ ทางด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.27( หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลิก “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่
ด้านบนของรายการ  

 

 
รูป 2.27 หน้าจอแสดงรายการประวตัิการท างาน 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการท างาน 
เมื่อต้องการเพ่ิมข้อมลูประวตักิารท างาน สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุ่ ม “เพ่ิมข้อมลู” และ

ท าการบนัทึกทกุครัง้หลงัจากป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ (รูป 2.28( 

 
รูป 2.28 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูประวตักิารท างาน 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการท างาน 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” ในรายการท่ีต้องการ จะปรากฏข้อมลูให้แก้ไขท่ี

ด้านลา่งของหน้าจอ เมื่อท าการแก้ไขเสร็จสิน้แล้วต้องคลกิท่ีปุ่ มบนัทกึเพ่ือท าการบนัทกึข้อมลูทกุครัง้ 
(รูป 2.29) 
 

 
รูป 2.29 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูประวตัิการท างาน 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารท างาน 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ ทกุครัง้ท่ีท าการลบประวตักิาร

ท างาน เพ่ือป้องกนัข้อผิดพลาดในการลบข้อมลู ผู้ใช้ต้องท าการยืนยนัการลบทกุครัง้ โดยการคลิก 
“OK” หรือหากต้องการยกเลิกการลบให้คลิกปุ่ ม “Cancel” (รูป 2.30(

 
รูป 2.30 หน้าจอแสดงการลบประวตักิารท างาน 

 การจัดการข้อมูลประวตัิการท างาน 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการท างานจะท าโดย

เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.12 ประวตักิารศึกษา 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิการศกึษาของบคุลากร  ซึ่งสามารถบนัทกึได้นบัตัง้แตเ่ร่ิมศกึษา 

จนถึงปัจจบุนั ตามแตต้่องการ ซึ่งหากคลกิ “แสดง” ระบบจะท าการแสดงผลประวตัิการศกึษาด้านลา่ง
ของหน้าจอ (รูป 2.31( 

 
รูป 2.31 หน้าจอแสดงรายการประวตัิการศกึษา 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการศึกษา 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ จะแสดงรายการให้

ป้อนข้อมลู ซึ่งข้อมลูท่ีจ าเป็นต้องป้อนคือท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง และผู้ใช้ต้องท าการบนัทึกทกุ
ครัง้ (รูป 2.32) 

 
รูป 2.32 หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูประวตัิการศกึษาของบคุลากร 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการศึกษา 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เช่นเดยีวกนักบัการท างานใน

หน้าจออ่ืน ๆ ผู้ใช้ต้องท าการคลกิปุ่ ม “บนัทึก” ทกุครัง้ (รูป 2.33( 

 
รูป 2.33 หน้าจอการแก้ไขข้อมลูประวตัิการศกึษาของบคุลากร 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารศกึษา 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ และยืนยนัหรือยกเลิกการลบ (รูป 

2.34( 

 
รูป 2.34 หน้าจอการลบข้อมลูประวตัิการศกึษาของบคุลากร 

 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลประวตัิทางการศึกษา 
การจดัการข้อมลูประวตัิการศกึษา  สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ

สิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
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2.13 ประวตักิารรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
เป็นเมนท่ีูแสดงประวตักิารได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ของบคุลากร  หากต้องการแสดง

รายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ ทาง
ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.35( 

 

 
รูป 2.35 หน้าจอแสดงรายการประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อป้อนข้อมลูแล้ว

ผู้ใช้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.36) 

 
รูป 2.36 หน้าจอการเพ่ิมรายการประวตักิารรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ และท าการบนัทึกทกุครัง้ท่ีท า

การแก้ไขข้อมลู ประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (รูป 2.37( 

 
รูป 2.37 หน้าจอการแก้ไขรายการประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ พร้อมทัง้ยืนยนัการลบ (รูป 2.38( 

 
รูป 2.38 หน้าจอการลบรายการประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลประวตัิการรับเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์

จะท าโดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.14 ประวตักิารได้รับโทษทางวนิัย 
เป็นเมนท่ีูแสดงประวตักิารได้รับโทษทางวินยัของบคุลากร หากต้องการแสดงรายละเอียด ให้

คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ ทางด้านลา่ง (รูป 
2.39( 

 
รูป 2.39 หน้าจอแสดงรายการประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการได้รับโทษทางวนัิย 
ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลิก “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้

แล้วต้องท าการบนัทกึข้อมลูทกุครัง้ (รูป 2.40( 

 
รูป 2.40 หน้าจอเพ่ิมรายการประวตักิารได้รับโทษทางวินยั 
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47 

 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการได้รับโทษทางวนัิย 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมือ่แก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้แล้ว

ต้องท าการบนัทึกข้อมลูทกุครัง้ (รูป 2.41) 

 
รูป 2.41 หน้าจอแก้ไขรายการประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารได้รับโทษทางวนัิย 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ พร้อมทัง้ยืนยนัหรือยกเลิกการ

ลบ (รูป 2.42) 

 
รูป 2.42 หน้าจอการลบรายการประวตัิการได้รับโทษทางวินยั 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลประวตัิการได้รับโทษทางวนัิย  
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการได้รับโทษทางวินยัจะท า

โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.15 ความเช่ียวชาญทางวชิาการ 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูความเช่ียวชาญทางวิชาการของบคุลากร  หากต้องการแสดง

รายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ ระบบจะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ 
ทางด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.43( 

 

 
รูป 2.43 หน้าจอแสดงรายการความเช่ียวชาญทางวิชาการ 
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 การเพิ่มข้อมูลความเช่ียวชาญทางวชิาการ 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จ

สิน้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้  (รูป 2.44( 

 
รูป 2.44 หน้าจอการเพ่ิมรายการความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
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 การแก้ไขข้อมูลความเช่ียวชาญทางวชิาการ 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้  (รูป 2.45( 

 
รูป 2.45 หน้าจอการแก้ไขรายการความเช่ียวชาญทางวิชาการ 
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 การลบข้อมูลความเช่ียวชาญทางวชิาการ 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลิกการลบ

ข้อมลู  (รูป 2.46( 
 

 
รูป 2.46 หน้าจอการลบรายการความเช่ียวชาญทางวิชาการ 

 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลความเช่ียวชาญทางวชิาการ 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูความเช่ียวชาญทางวิชาการจะท า 

โดยเจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.16 ความเช่ียวชาญ/ความสามารถพเิศษ 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูความช านาญ หรือความสามารถพิเศษของบคุลากรในด้านตา่งๆ หาก

ต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดใน
รายการนัน้ๆ ทางด้านลา่ง (รูป 2.47( 

 
รูป 2.47 หน้าจอแสดงรายการความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 
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 การเพิ่มข้อมูลความเช่ียวชาญ /ความสามารถพเิศษ  
ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลิก “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้

ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.48( 

 
รูป 2.48 หน้าจอการเพ่ิมรายการความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 
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 การแก้ไขข้อมูลความเช่ียวชาญ /ความสามารถพเิศษ  
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.49( 

 
รูป 2.49 หน้าจอการแก้ไขรายการความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
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 การลบข้อมูลความเช่ียวชาญ /ความสามารถพเิศษ  
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลิกการลบ

ข้อมลู (รูป 2.50(

 
 รูป 2.50 หน้าจอการลบความเช่ียวชาญ/ความสามารถพิเศษ 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลความเช่ียวชาญ /ความสามารถพเิศษ  
การจดัการข้อมลูความเช่ียวชาญ /ความสามารถพิเศษ   สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
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2.17 ผลการปฏิบัตงิาน 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูผลการปฏิบตัิงาน  หรือภาระงานของบคุลากร หากต้องการแสดง

รายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ 
ด้านลา่งของหน้าจอ  (รูป 2.51( 

 

 
รูป 2.51 หน้าจอแสดงรายการผลการปฏิบตัิงาน 
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 การเพิ่มข้อมูลผลการปฏบัิติงาน 
ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลิก “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จ

สิน้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.52( 

 
รูป 2.52 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมลูผลการปฏิบตัิงาน 
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 การแก้ไขข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.53( 

 
รูป 2.53 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูผลการปฏิบตัิงาน 
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 การลบข้อมูลผลการปฏบัิติงาน 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลิกการลบ

ข้อมลู (รูป 2.54( 
 

 
รูป 2.54 หน้าจอแสดงการลบข้อมลูผลการปฏิบตัิงาน 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 
การจดัการข้อมลูผลการปฏิบตัิงานหรือภาระงานของบคุลากร    สามารถท าได้โดยบคุลากร

เอง  และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
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2.18 ความดีความชอบ 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูความดีความชอบ  ข้อมลูการสร้างช่ือเสียงให้กบัมหาวิทยาลยัของ

บคุลากร ถ้าต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลู
รายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.55(

 
รูป 2.55 หน้าจอแสดงรายการความดีความชอบ 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
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 การเพิ่มข้อมูลความดีความชอบ 
ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลิก “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการเมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้

ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.56( 

 
รูป 2.56 หน้าจอเพ่ิมรายการความดีความชอบ 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
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 การแก้ไขข้อมูลความดีความชอบ 
ถ้าต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลิก “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.57(  

 
รูป 2.57 หน้าจอการแก้ไขรายการความดีความชอบ 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
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 การลบข้อมูลความดีความชอบ 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลิกการลบ

ข้อมลู (รูป 2.58(

 
รูป 2.58 หน้าจอการลบรายการความดีความชอบ 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลความดีความชอบ 
การจดัการข้อมลูความดีความชอบของบคุลากร    สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
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2.19 สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน ท่ีบคุลากรได้รับ จ าแนกตามประเภท

บคุลากร และการด ารงต าแหน่งทางบริหาร (รูป 2.59( 

 
รูป 2.59 หน้าจอแสดงรายการสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน 

 การเพิ่มข้อมูลสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้  (รูป 2.60( 

 

 
รูป 2.60 หน้าจอแสดงการเพ่ิมรายการสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน  
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 การแก้ไขข้อมูลสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไขข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อแก้ไขข้อมลู

เสร็จสิน้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้(รูป 2.61( 

 
รูป 2.61 หน้าจอแสดงการแก้ไขรายการสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน 

 การลบข้อมูลสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน 
ถ้าต้องการลบข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไขข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ แล้วเลือกรายการออก

ทัง้หมด หากต้องการลบข้อมลู แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบข้อมลู (รูป 2.62( 

 
รูป 2.62 หน้าจอแสดงการลบรายการสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน 
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 การจัดการข้อมูลสิทธิประโยชน์และค่าตอบแทน      
การจดัการข้อมลูสิทธิประโยชน์และคา่ตอบแทน  สามารถท าได้โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับสิทธ์ิใน

การจดัการข้อมลู 
 

2.20 ประวตักิารท างานนอกมหาวทิยาลยั 
การแสดงประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั ใช้ส าหรบับนัทึกประวตัิการท างานอ่ืน ๆ นอก

มหาวิทยาลยั   

 
รูป 2.63 หน้าจอแสดงการแสดงประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการท างานนอกมหาวทิยาลัย 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดงตอ่ท้าย  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง
ท าการบนัทึกทกุครัง้(รูป 2.64( 

 

 
รูป 2.64 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมลูประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการท างานนอกมหาวทิยาลัย 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.65( 

 
รูป 2.65 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

70 

 การลบข้อมูลประวัตกิารท างานนอกมหาวทิยาลัย 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.66) 

 
รูป 2.66 หน้าจอแสดงการลบข้อมลูประวตัิการท างานนอกมหาวิทยาลยั 
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2.21 ต าแหน่งบริหาร 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิการด ารงต าแหน่งทางด้านบริหารของบคุลากร หากต้องการ

แสดงรายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ 
ทางด้านลา่งของหน้าจอ  (รูป 2.67( 

 
รูป 2.67 หน้าจอแสดงรายการประวตัิการบริหาร 
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 การเพิ่มข้อมูลต าแหน่งบริหาร 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.68) 

 
รูป 2.68 หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมลูประวตัิการบริหาร 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการบริหาร 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.69( 

 
รูป 2.69 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการบริหาร 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารบริหาร 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.70( 

 
รูป 2.70 หน้าจอแสดงการลบข้อมลูประวตัิการบริหาร 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลประวตัิการบริหาร 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการบริหารจะท าโดย

เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.22 การเป็นกรรมการ 
การเพ่ิมข้อมลูการเป็นกรรมการ การแก้ไขข้อมลูการเป็นกรรมการ และการลบข้อมลูการเป็น

กรรมการ เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ดแูลข้อมลู ดงัจะได้อธิบายในสว่นการจดัการข้อมลูตอ่ไป 

 
รูป 2.71 หน้าจอแสดงข้อมลูการเป็นกรรมการ 
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2.23 สรุปงบเดอืนวนัลา 
เป็นเมนท่ีูแสดง วนัลาของบคุลากร  ซึ่งสามารถเลือกวนัท่ีเร่ิม และวนัท่ีสิน้สดุ ของช่วงเวลาท่ี

มีการสรุปวนัลาได้  (รูป 2.72( 

 
รูป 2.72  หน้าจอสรุปงบเดือนวนัลา 
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2.24 การกรอกแบบฟอร์มการลาออนไลน์ 
การลาราชการ  นอกจากเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู้บนัทกึข้อมลูการลาบคุลากรผา่นเมน ู“การลา

ราชการ” แล้ว บคุลากรเองยงัสามารถกรอกแบบฟอร์มการลาผา่นระบบได้  โดยแบบฟอร์มการลาทกุ
ประเภท  จะอ้างอิงตามระเบียบการลาราชการ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการกรอกแบบฟอร์มใบลา
ให้กบับคุลากร 

 การกรอกแบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบุตร 
ในการกรอกข้อมลู ระบบจะดงึข้อมลูมาบางสว่นมาให้  บคุลากรจะต้องเลือกประเภทการลา   

เรียนผู้คบับญัชา รายละเอียดของการลา  หากต้องการดงึข้อมลูใสช่่องสถิตกิารลา คลิกท่ีปุ่ ม “ดงึข้อมลู  
ระบบจะดงึข้อมลูการลาย้อนหลงัในแตล่ะปีงบประมาณมาใสใ่นช่องสถิตกิารลา (กรณีท่ีได้มีการน าเข้า
ข้อมลูการลาย้อนหลงัแล้ว(  และหากต้องการดรูายละเอียดการลาย้อนหลงั คลิกท่ีปุ่ ม “ตรวจสอบวนั
ลา” จะไปยงัหน้าจอ สรุปงบเดือนวนัลา  หลงัจากกรอกข้อมลูครบแล้ว คลิกปุ่ ม “บนัทึก” (รูป 2.73( จะ
แสดงแบบฟอร์ม ดงัรูป 2.74 



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

78 

 
รูป 2.73 การกรอกแบบใบลาป่วย ลาคลอดบตุร ลากิจสว่นตวั 
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รูป 2.74 ตวัอย่างแบบใบลาป่วยหลงัจากท าการบนัทกึแล้ว 

หลงัจากบนัทกึใบลาแล้ว  ใบลาทกุประเภทจะไปรออยู่ในรายการใบลาท่ีรอการอนมุตัิ  ซึ่ง
สามารถแก้ไข และพิมพ์เป็นเอกสารได้  หลงัจากท่ีเจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบ และท าการอนมุตัิแล้ว 
จึงจะถือวา่การลาเสร็จสมบรูณ์และบนัทึกลงในการลาราชการของบคุลากร 
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ก่อนการพิมพ์ใบลา หากเคร่ืองไม่มีโปรแกรม Active X จะต้องท าการ Install ก่อนการพิมพ์ 
โดยสามารถคลิกขวาท่ีแถบเหลืองซึ่งจะปรากฏขึน้เมื่อท าการสัง่พิมพ์ จึงจะสามารถท าการพิมพ์ใบลา
ได้ (รูป 2.75( 

 
รูป 2.75 ตวัอย่างการลงโปรแกรม Active X 

 การกรอกแบบฟอร์มการลาพักผ่อน 

   
รูป 2.76 การกรอกแบบฟอร์มใบลาพกัผอ่น 
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หลงัจากกรอกข้อมลูครบแล้ว คลิกปุ่ ม “บนัทกึ” จะแสดงแบบฟอร์มดงัรูป 2.77 

 
รูป 2.77 ผลจากการกรอกแบบฟอร์มใบลาพกัผอ่น 
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 แบบฟอร์มการลาอ่ืนๆ 
แบบฟอร์มการลาอ่ืน ๆ เป็นแบบฟอร์มนอกเหนือจาก แบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบตุร  

ลาพกัผอ่น ซึ่งสามารถเลือกกรอกได้เหมือนกบัแบบฟอร์มการลาข้างต้น รายละเอียดในแบบฟอร์มจะ
แตกตา่งกนัไปตามประเภทของการลา แตก่ระบวนการในการกรอกข้อมลู การดงึข้อมลู และการ
ตรวจสอบ จะเหมือนกบัแบบฟอร์มการลาป่วย กิจ คลอดบตุร  

 

 การดาว์นโหลดแบบฟอร์ม 
เป็นเมนสู าหรับการดาว์นโหลดแบบฟอร์มการลาตา่งๆ ในรูปของเอกสาร Word    (รูป 2.78( 
 

 
รูป 2.78 การดาว์นโหลดแบบฟอร์ม 
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รูป 2.79 ตวัอย่างแบบใบลาอปุสมบทท่ีมใีห้ดาวน์โหลด 
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 ตรวจสอบสถานะการอนุมัตกิารลา 
เป็นเมนสู าหรับให้บคุลากรเข้าไปตรวจสอบสถานะการอนมุตัิการลาของตนเอง (รูป 2.80) ซึ่ง

สามารถเลือกประเภทของการลา และสถานะการอนมุตัิได้ เมนใูนสว่นนีบ้คุลากรไมส่ามารถท าการ
เพ่ิม ลบ หรือแก้ไขข้อมลูได้ ดงันัน้หากมีข้อมลูผิดพลาดหรือไมถ่กูต้องบคุลากรจะต้องติดตอ่เจ้าหน้าท่ี
ท่ีดแูลรับผิดชอบในหน่วยงานเพ่ือแก้ไขตอ่ไป 
 

 
รูป 2.80 หน้าจอการตรวจสอบสถานะการอนมุตัิการลา 

 การยกเลกิการลา 
การยกเลกิการลา คือการขอยกเลิกการลา ท่ีได้รับการอนมุตัิไปแล้ว  โดยจะต้องท าการกรอก

แบบฟอร์มขอยกเลกิการลา ซึ่งจะสามารถเลือกเมน ู “แบบฟอร์มยกเลิกวนัลา”  ได้ก็ตอ่เมื่อใบลา

ออนไลน์ ได้รับการอนมุตัิแล้วเท่านัน้ จากนัน้จะเข้าสูห่น้าจอการกรอกแบบฟอร์มยกเลกิวนัลา  โดยท า

การเลือกช่วงเวลาท่ีต้องการขอยกเลกิ  ซึ่งระบบจะท าการดงึรายการลา ท่ีได้รับการอนมุตัิแล้ว ออกมา  

เมื่อเลือกวนัลาท่ีต้องการยกเลิกแล้ว กดปุ่ ม “บนัทกึ” แล้วจะได้ แบบฟอร์มขอยกเลิกวนัลา  ตาม

รูปแบบราชการ  และสามารถพิมพ์แบบฟอร์มได้  โดยหากเป็นการพิมพ์ครัง้แรก จะปรากฏ Add-on  

ให้ท าการติดตัง้ ส าหรับการพิมพ์แบบฟอร์ม (รูป 2.81) 
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รูป 2.81  การยกเลิกการลาและตวัอย่างการตดิตัง้ Add-on  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

88 

 การพมิพ์ใบลา 
การแสดงใบลา เพ่ือพิมพ์ท าได้โดยคลกิท่ีปุ่ มใบลา ในรายการท่ีต้องการ 

 
รูป 2.82  ตวัอย่างการพิมพ์ใบลา 
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2.25 การลาศึกษา 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิ และรายละเอียดในการลาศกึษาของบคุลากร ถ้าต้องการแสดง

รายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ 
ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.83( 

 
รูป 2.83  หน้าจอแสดงรายการการลาศกึษา 
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 การเพิ่มข้อมูลการลาศึกษา 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้  (รูป 2.84(

 
รูป 2.84  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการลาศกึษา 
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 การแก้ไขข้อมูลการลาศึกษา 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.85( 

 
รูป 2.85  หน้าจอการแกไขข้อมลูการลาศกึษา 
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 การลบข้อมูลการลาศึกษา 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.86( 

 
รูป 2.86  หน้าจอการลบรายการประวตัิการลาศกึษา 
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 การแสดงข้อมูลผลการเรียนขณะลาศึกษาของบุคคลากร 

 
รูป 2.87  ตวัอย่างหน้าการข้อมลูผลการเรียนขณะลาศกึษาของบคุคลากร 
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 การเพิ่มข้อมูลผลการเรียนขณะลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.88) 

 
รูป 2.88  ตวัอย่างหน้าการเพ่ิมข้อมลูผลการเรียนขณะลาศกึษาของบคุคลากร 

 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

95 

 การแก้ไขข้อมูลผลการเรียนขณะลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.89) 

 
รูป 2.89  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูผลการเรียนขณะลาศกึษาของบคุคลากร 
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 การลบข้อมูลผลการเรียนขณะลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.90) 

 
รูป 2.90  หน้าจอการลบข้อมลูผลการเรียนขณะลาศกึษาของบคุคลากร 

 การแสดงข้อมูลการขยายเวลาการลาศึกษาของบุคลากร 
เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลิก “การขยายเวลา” ในรายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลู

รายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.91) 

 
รูป 2.91  หน้าจอการแสดงข้อมลูการขยายเวลาการลาศกึษาของบคุคลากร 
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 การเพิ่มข้อมูลการขยายเวลาการลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งผู้ใช้สามารถแนบ

ไฟล์เอกสารหลกัฐานได้หากต้องการ  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.92) 

 
รูป 2.92  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการขยายเวลาการลาศกึษาของบคุลากร 
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 การแก้ไขข้อมูลการขยายเวลาการลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.93) 

 
รูป 2.93  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการขยายเวลาการลาศกึษาของบคุลากร 
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 การลบข้อมูลการขยายเวลาการลาศึกษาของบุคลากร 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.94( 

 
รูป 2.94  หน้าจอการลบข้อมลูการขยายเวลาการลาศกึษาของบคุลากร 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลการลาศึกษาของบุคลากร 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการลาศกึษาจะท าโดย

เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
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2.26 การลาราชการ 
เป็นเมนท่ีูแสดงข้อมลูประวตัิการลาราชการของบคุลากร เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด ให้

คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของ (รูป 
2.95( 

 
รูป 2.95  หน้าจอแสดงข้อมลูประวตัิการลาราชการของบคุลากร 
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 การแสดงและพมิพ์ใบลา 
ให้คลิกเลือกบนไอคอนใบลาบนรายการท่ีต้องการ เพ่ือด าเนินการสัง่พิมพ์ใบลา ถ้าต้องการ

แสดงรายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ 
ทางด้านลา่ง (รูป 2.96( 

 
รูป 2.96  หน้าจอแบบใบลาและพิมพ์ใบลา 
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 การเพิ่มข้อมูลประวตัิการลา 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จ

สิน้ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.97( 

 
รูป 2.97  หน้าจอแสดงการเพ่ิมข้อมลูประวตัิการลา 
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 การแก้ไขข้อมูลประวตัิการลา 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้  (รูป 2.98( 

 
รูป 2.98  หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมลูประวตัิการลา 
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 การลบข้อมูลประวัตกิารลา 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.99( 

 
รูป 2.99  หน้าจอแสดงการลบข้อมลูประวตัิการลา 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลประวตัิการลา 
บคุลากรสามารถดขู้อมลูได้อย่างเดยีว การจดัการข้อมลูประวตัิการลาราชการจะท าโดย

เจ้าหน้าท่ี ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลูเท่านัน้ 
 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

105 

2.27 การฝึกอบรมและการพฒันา 
แสดงข้อมลูประวตัิการฝึกอบรม/การพฒันา  การศกึษาดงูาน และการบริการชมุชนของ

บคุลากร เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลู
รายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.100( 

 

 
รูป 2.100  ตวัอย่างหน้าแสดงรายการการฝึกอบรมและการพฒันา 

 

 การเพิ่มข้อมูลการฝึกอบรมและการพฒันา 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.101( 
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รูป 2.101  ตวัอย่างหน้าแสดงการเพ่ิมรายการการฝึกอบรมและการพฒันา 
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มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การแก้ไขข้อมูลกรฝึกอบรมและพัฒนา 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.102( 

 
รูป 2.102  ตวัอย่างหน้าแสดงการแก้ไขรายการการฝึกอบรมและการพฒันา 

  

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การลบข้อมูลการฝึกอบรมและการพัฒนา 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.103(

 
 รูป 2.103  หน้าจอแสดงการลบรายการการฝึกอบรมและการพฒันา 

 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลฝึกอบรมและการพฒันา 
การจดัการข้อมลูประวตัิฝึกอบรม/การพฒันา  การศกึษาดงูาน และการบริการชมุชน  

สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
 



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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2.28 การนิเทศน์นกัศึกษาฝึกงาน 
การแสดงข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” 

หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.104( 

 
รูป 2.104  หน้าจอแสดงข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การเพิ่มข้อมูลการนิเทศนักศกึษาฝึกงาน 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.105) 

 
รูป 2.105  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การเพิ่มรายชื่อนักศึกษาฝึกงาน 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ โดยระบบได้อ านวยความสะดวกให้กบัผู้ใช้ในการเรียกค้นข้อมลูนกัศกึษาตามรหสั
นกัศกึษา ช่ือ หรือ นามสกลุ เมื่อระบบแสดงรายช่ือนกัศกึษาตามเง่ือนไขการค้นแล้ว ผู้ใช้สามารถท า
เคร่ืองหมายถกู หน้ารายช่ือนกัศกึษาท่ีต้องการเพ่ือท าการเพ่ิมนกัศกึษาได้หลายคนตามท่ีเลือก (รูป 
2.106) 

 
รูป 2.106  หน้าจอการเพ่ิมนกัศกึษาฝึกงาน 



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การลบรายชื่อนักศกึษาฝึกงาน 
ให้ท าเคร่ืองหมายหน้ารายช่ือของนกัศกึษาท่ีต้องการลบ แล้วคลิกปุ่ ม ลบข้อมลูนกัศกึษาท่ี

เลือก (รูป 2.107( 

 
รูป 2.107  หน้าจอการลบนกัศกึษาฝึกงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การแก้ไขข้อมูลการนิเทศนักศกึษาฝึกงาน 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.108) 

 
รูป 2.108  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การลบข้อมูลการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.109( 

 
รูป 2.109  หน้าจอการลบข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลการนิเทศน์นักศกึษาฝึกงาน 
การจดัการข้อมลูการนิเทศน์นกัศกึษาฝึกงาน  สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และเจ้าหน้าท่ี

ท่ีได้รับสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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2.29 การฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 
การแสดงข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด 

ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดในรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ 
(รูป 2.110( 

 
รูป 2.110  หน้าจอแสดงข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหนว่ยงานภายนอก 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

116 

 การเพิ่มข้อมูลการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก  
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.111) 

 
รูป 2.111  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การแก้ไขข้อมูลการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.112) 

 
รูป 2.112  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การลบข้อมูลการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบข้อมลู (รูป 
2.113( 

 
รูป 2.113  หน้าจอการลบข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลการฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานภายนอก 
การจดัการข้อมลูการฝึกประสบการณ์กบัหน่วยงานภายนอก  สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  

และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู 
  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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2.30 การบริการชุมชน/บริการวชิาการ 
เป็นเมนสู าหรับแสดงข้อมลู การบริการชมุชน/บริการวิชาการของบคุลากร เมื่อต้องการแสดง

รายละเอียด ให้คลกิ “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลูรายละเอียดของรายการนัน้ๆ 
ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.114( 

 
รูป 2.114 หน้าจอแสดงข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชากร 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การเพิ่มข้อมูลการบริการชุมชน/บริการวชิาการ 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.115) 

 

 
รูป 2.115  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การแก้ไขข้อมูลการบริการชมุชน/บริการวชิาการ 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.116) 

 
รูป 2.116  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การลบข้อมูลการบริการชุมชน/บริการวชิาการ 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.117( 

 
รูป 2.117  หน้าจอการลบข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลการบริการชมุชน/บริการวชิาการ 
การจดัการข้อมลูการบริการชมุชน/บริการวิชาการ  สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัสิทธ์ิในการจดัการข้อมลู  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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2.31 การช่วยราชการ 
เป็นเมนสู าหรับแสดงข้อมลู การช่วยราชการของบคุลากร  ทัง้ภายใน หรือภายนอก

มหาวิทยาลยั เมื่อต้องการแสดงรายละเอียด ให้คลิก “แสดง” หน้ารายการท่ีต้องการ จะแสดงข้อมลู
รายละเอียดของรายการนัน้ๆ ด้านลา่งของหน้าจอ (รูป 2.118( 

 

 
รูป 2.118 หน้าจอแสดงข้อมลูการช่วยราชการ  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การเพิ่มข้อมูลการช่วยราชการ 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลู ให้คลกิ “เพ่ิมข้อมลู” ซึ่งอยู่ด้านบนของรายการ ซึ่งข้อมลูท่ีมีความ

จ าเป็นต้องป้อนให้ครบถ้วนคือข้อมลูท่ีมเีคร่ืองหมายดอกจนัสีแดง  เมื่อป้อนข้อมลูเสร็จสิน้ต้องท าการ
บนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.119) 

 

 
รูป 2.119  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูการช่วยราชการ  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   
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 การแก้ไขข้อมูลการช่วยราชการ 
หากต้องการแก้ไขข้อมลู ให้คลกิ “แก้ไข” หน้ารายการท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมลูเสร็จสิน้ต้อง

ท าการบนัทึกทกุครัง้ (รูป 2.120) 

 
รูป 2.120  หน้าจอการแก้ไขข้อมลูการช่วยราชการ 
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 การลบข้อมูลการช่วยราชการ 
หากต้องการลบข้อมลู ให้คลิก “ลบ” หน้ารายการท่ีต้องการ แล้วยืนยนัหรือยกเลกิการลบ

ข้อมลู (รูป 2.121( 

 
รูป 2.121  หน้าจอการลบข้อมลูการช่วยราชการ 

 สิทธ์ิในการจัดการข้อมูลการช่วยราชการ 
การจดัการข้อมลูการช่วยราชการ  สามารถท าได้โดยบคุลากรเอง  และเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับสิทธ์ิ

ในการจดัการข้อมลู 
 
 



โครงการพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน (MIS)   ส านกับริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 

 

3  
การจดัการส าหรับเจ้าหน้าที ่

 
การจดัการข้อมลูโดยรวมภายในหน่วยงาน จดัการโดยเจ้าหน้าท่ีบคุลากรของหน่วยงาน หรือ

เจ้าหน้าท่ีบคุลากรสว่นกลาง ซึ่งเมนกูารจดัการส าหรับเจ้าหน้าท่ีบคุลากร เม่ือผู้ใช้งานมีสิทธ์ิในการ
จดัการข้อมลูบคุลากรของหน่วยงาน หรือสว่นกลาง จะมีเมน ู“ระบบบคุลากร” ปรากฏเพ่ิมขึน้มาอีก
หนึ่งเมน ูทางด้านซ้ายมือ (รูป 3.1( โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

 
รูป 3.1  หน้าจอการจดัการส าหรบัเจ้าหน้าท่ี 
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3.1 รายช่ือบุคลากร 
รายช่ือบคุลากร สามารถเรียกดขู้อมลูได้โดยคลิกท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย 

“รายช่ือบคุลากร” ท่ีอยู่เมนดู้านซ้ายมือ เพ่ือเรียกดรูายช่ือบคุลากร (รูป 3.2( 

 
รูป 3.2  หน้าจอแสดงรายช่ือบคุลากร 

หากต้องการเรียกดขู้อมลูของบคุคลในหน่วยงาน ให้คลิกท่ี “เลขบตัรประชาชน” หรือ “ช่ือ-
สกลุ”  จะแสดงข้อมลูรายละเอียดและข้อมลูประวตัิตา่งๆ สามารถจดัการข้อมลูตา่งๆ ได้ ตามสิทธ์ิท่ี
ก าหนดไว้ (รูป 3.3( 
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รูป 3.3  หน้าจอแสดงข้อมลูบคุลากร 

 

3.2 ค้นหาแบบพเิศษ 
ค้นหาแบบพิเศษ สามารถค้นหาข้อมลูบคุลากร และสามารถเรียกดขู้อมลูรายละเอียด

บคุลากรได้  โดยคลิกท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย “ค้นหาแบบพิเศษ” สามารถค้นหาได้
ตามหน่วยงาน และกรอกข้อมลูท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่ ม “ค้นหาตามเง่ือนไข” จะแสดงข้อมลู

รายช่ือบคุลากรตามเง่ือนไขท่ีค้นหา  (รูป 3.4( ซึ่งจะได้ผลลพัธ์ดงัรูป 3.5 
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รูป 3.4  หน้าจอค้นหาข้อมลูบคุลากร 

 
รูป 3.5  หน้าจอผลการค้นหาข้อมลูบคุลากร 

สามารถเรียกดขู้อมลูรายละเอียดของบคุลากรได้ โดยคลิกท่ีช่ือ – นามสกลุของบคุลากรท่ี
ต้องการ 
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3.3 ค้นหาบุคลากรเก่า 
ค้นหาบคุลการเก่า สามารถค้นหาข้อมลูบคุลากรเดิมท่ีเคยท างานในมหาวิทยาลยัได้ โดยมี

วิธีการค้นหาข้อมลูและสิทธ์ิในการเข้าถึงข้อมลูแบบเดียวกบั “ค้นหาแบบพิเศษ โดยคลิกท่ีเมนหูลกั 
“ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย “ค้นหาบคุลากรเก่า” จะปรากฏหน้าจอการค้นหาข้อมลูบคุลากรเก่า (รูป 

3.6( เมื่อป้อนเง่ือนไขการค้นหา และ เรียกค้นข้อมลูจะได้ผลลพัธ์การค้นดงัรูป 3.7 

 
รูป 3.6  หน้าจอการค้นหาข้อมลูบคุลากรเก่า 

 
รูป 3.7 หน้าจอผลการค้นหาข้อมลูบคุลากรเก่า 
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3.4 จดัการข้อมูลอตัราต าแหน่ง 
เป็นเมนสู าหรับ จดัการเก่ียวกบัอตัราต าแหน่ง ได้แก่ เพ่ิมอตัรา แก้ไขอตัรา  และลบอตัราโดย

ในการเพ่ิมบคุลากรใหมแ่ตล่ะครัง้  จะต้องท างานเตรียมต าแหน่งของหน่วยงานไว้ก่อน  เมื่อมีต าแหน่ง
วา่งรองรับ จึงจะสามารถเพ่ิมบคุลากรใหมไ่ด้  กรณีต้องการแก้ไขหรือลบอตัราต าแหน่งท่ีเพ่ิมไว้ จะท า
ได้ตอ่เมื่อยงัไมม่ีผู้ครองต าแหน่งนัน้ๆ อยู่เท่านัน้ โดยคลกิท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย 
“จดัการข้อมลูอตัราต าแหน่ง” โดยผู้ใช้สามารถใสเ่ง่ือนไขในการค้นข้อมลูได้ ระบจะแสดงรายการอตัรา
ต าแหน่งของหน่วยงานดงัรูป 3.8 โดยสามารถเลือกดเูฉพาะต าแหน่งวา่ง ต าแหน่งท่ีมคีนครองอยู่  หรือ
ต าแหน่งทัง้หมดได้ 
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รูป 3.8  หน้าจอแสดงรายการอตัราต าแหน่ง 
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 การเพิ่มข้อมูลอัตราต าแหน่ง 
หากต้องการเพ่ิมอตัรา คล๊ิกท่ีปุ่ ม “เพ่ิมต าแหน่ง” ท่ีอยู่ด้านบนของรายช่ือ จะปรากฏข้อมลูท่ี

ต้องกรอกเพ่ือเพ่ิมอตัราเมื่อท าการป้อนข้อมลูเสร็จสิน้แล้วต้องท าการบนัทึกโดยคลิกปุ่ ม “บนัทึก” ทกุ
ครัง้ (รูป 3.9(  

 

 
รูป 3.9  หน้าจอแสดงการเพ่ิมอตัราต าแหน่ง 
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 การแก้ไขข้อมูลอัตราต าแหน่ง 
หากต้องการดรูายละเอียดของอตัรา คลิกท่ีช่ือของอตัรา จะแสดงรายละเอียดท่ีต้องการแก้ไข 

เลือกปุ่ ม “แก้ไข” หลงัจากการแก้ไขต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ แตห่ากต าแหน่งนัน้มีผู้ ถือครองอยู่  จะไม่
สามารถท าการแก้ไขได้ (รูป 3.10 – 3.11( 

 

 
รูป 3.10  หน้าจอแสดงการแก้ไขอตัราต าแหน่ง 
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รูป 3.11  หน้าจอแสดงการแก้ไขอตัราต าแหน่ง (ตอ่( 

 การลบข้อมูลอัตราต าแหน่ง  
หากต้องการลบข้อมลูอตัราต าแหนง่ผู้ใช้ต้องคลิกเลือกช่ือต าแหน่งท่ีต้องการแก้ไข แล้วคลิก

ปุ่ ม “ลบ” เพ่ือให้ระบบแสดงรายละเอียดของข้อมลูต าแหนง่ท่ีต้องการลบ เพ่ือให้ผู้ใช้ได้ตรวจสอบวา่คือ
ข้อมลูท่ีต้องการลบจริง และป้องกนัข้อผิดพลาดในการลบข้อมลู โดยการยืนยนัการลบ แตห่าก
ต าแหน่งนัน้มีผู้ ถือครองอยู่  จะไมส่ามารถท าการลบได้ (รูป 3.12 – 3.13( 

 
รูป 3.12  หน้าจอแสดงการลบอตัราต าแหน่ง  
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รูป 3.13  หน้าจอแสดงการลบอตัราต าแหน่ง (ตอ่( 
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3.5 เพิม่บุคลากรใหม่ 
เพ่ิมบคุลากรใหม ่ ใช้ส าหรับเพ่ิมบคุลากรท่ียงัไมเ่คยมช่ืีออยู่ในฐานข้อมลู เจ้าหน้าท่ีดแูล

ข้อมลูบคุลากรสามารถเพ่ิมช่ือบคุลากรเข้าไปใหมไ่ด้  โดยคลิกท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” และเมนู
ย่อย “เพ่ิมบคุลากรใหม”่ ท่ีอยู่เมนดู้านซ้ายมือ เพ่ือเพ่ิมบคุลากรใหม ่(รูป 3.1)  ซึ่งจะมีการกรอกข้อมลู
บคุลากรใหมเ่บือ้งต้นอยู่ 4 ขัน้ตอนคือ ข้อมลูต าแหน่ง ข้อมลูสว่นตวั ข้อมลูท่ีอยู่ และข้อมลูการศกึษา  
(รูป 3.14 – 3.17) 

 
รูป 3.14  หน้าจอแสดงการป้อนข้อมลูต าแหน่ง 
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รูป 3.15  หน้าจอแสดงการป้อนข้อมลูสว่นตวั 
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รูป 3.16  หน้าจอแสดงการป้อนข้อมลูท่ีอยู ่

 

 

 
รูป 3.17  หน้าจอแสดงการป้อนข้อมลูการศกึษา 
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หลงัจากกรอกข้อมลูทัง้ 4  ขัน้ตอนแล้ว ให้คลิกปุ่ ม “บนัทกึข้อมลู” เมื่อคลิกแล้ว จะมี
ข้อความบอกรหสัผา่นของ MIS ACCOUNT ซึ่งสามารถใช้เข้าระบบได้ (รูป 3.18) 

 
รูป 3.18  หน้าจอการแจ้งรหสั MIS Account หลงัจากเพ่ิมข้อมลูบคุลากรใหมเ่รียบร้อยแล้ว 
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3.6 ดึงข้อมูลบุคลากรเดิม 
ดงึข้อมลูบคุลากรเดมิ ใช้ส าหรับเพ่ิมบคุลากรท่ีเคยมช่ืีออยู่ในฐานข้อมลู เจ้าหน้าท่ีดแูลข้อมลู

บคุลากรสามารถดงึข้อมลูบคุลากรเดิม รวมถึงประวตัิตา่งๆออกมาใช้งานได้โดยไมต้่องเพ่ิมข้อมลูเข้า
ไปใหม ่  โดยคลิกท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย “ดงึข้อมลูบคุลากรเดิม” ท่ีอยู่เมนดู้าน
ซ้ายมือ เพ่ือดงึข้อมลูบคุลากรเดิม ซึ่งจะมีการกรอกข้อมลูบคุลากรใหมเ่บือ้งต้นอยู่ 2 ขัน้สว่น คือ ข้อมลู
สว่นตวั และ ข้อมลูต าแหน่ง  

ในสว่นแรก เป็นการกรอกข้อมลูสว่นตวั  ซึ่งสามารถกรอกเลขบตัรประชาชนหรือ Passport 
ของบคุลากรเดิมท่ีต้องการดงึข้อมลู แล้วคลิกปุ่ ม “ดงึข้อมลู”  ระบบจะดงึข้อมลูของบคุลากรคนนัน้ 
แสดงออกมา ซึ่งเป็นข้อมลู ท่ีเคยบนัทึกไว้ในระบบ (รูป 3.19(  ให้ท าการตรวจสอบและแก้ไข จากนัน้
ข้ามไปยงัสว่นถดัไป คือ ข้อมลูต าแหน่ง 

 

 
รูป 3.19  หน้าจอการดงึข้อมลูบคุลากรเดิม 
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สว่นถดัมา เป็นการกรอกข้อมลูต าแหน่ง มีขัน้ตอนเหมือนกบัการเพ่ิมบคุลากรใหม ่ เมื่อท า
การกรอกข้อมลูครบถ้วนแล้ว กดปุ่ ม “บนัทึกข้อมลู”  จะมข้ีอความบอกรหสัผา่นของ MIS ACCOUNT 

ซึ่งเป็นรหสัเดิมท่ีเคยใช้  การบนัทกึข้อมลูต าแหนง่ แสดงดงัรูป  3.20 

 

 
รูป 3.20  หน้าจอการดงึข้อมลูบคุลากรเดิม 
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3.7 เปลีย่นสถานะ/ลบบุคลากร 
ใช้เมื่อต้องการเปลีย่นสถานะบคุลากร และลบบคุลากรออกจากฐานข้อมลู โดยคลิกท่ีเมนู

หลกั “ระบบบคุลากร” และเมนยู่อย “เปลี่ยนสถานะ/ลบบคุลากร” ท่ีอยู่เมนดู้านซ้ายมือ  (รูป 3.21( 
 

 
 

รูป 3.21  หน้าจอแสดงรายช่ือบคุลากรเพ่ือเปลีย่นแปลงสถานะ/ลบบคุลากร 

 

คลิกท่ีเลขบตัรประชาชน หรือช่ือ-นามสกุลของบคุลากรท่ีต้องการเปลี่ยนสถานะ/ลบ
บคุลากร จะปรากฏหน้าจอเพ่ือให้กรอกข้อมลูการเปลี่ยนสถานะ 

ในกรณีท่ีต้องการเปลี่ยนสถานะของบคุลากรในฐานข้อมลู ให้เลือกสถานะท่ีต้องการเปลีย่น 
กรอกวนัท่ี  รายละเอียด เอกสารอ้างอิง และเลือกบนัทึกลงในประวตัิการท างาน  แล้วคลิกท่ีปุ่ ม 
“เปลี่ยนสถานะบคุลากร” 

ในกรณีท่ีกรอกข้อมลูบคุลากรผิด หรือเป็นการทดสอบข้อมลูบคุลากร แล้วต้องการลบออก
จากฐานข้อมลูโดยไมม่ีการบนัทึกข้อมลูบคุลากร รวมถงึประวตัิตา่งๆไว้  ให้คลิกท่ีปุ่ ม “ลบออกจาก
ฐานข้อมลู” (รูป 3.22) 
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รูป 3.22  หน้าจอแสดงรายช่ือบคุลากรเพ่ือเปลีย่นแปลงสถานะ/ลบบคุลากร (ตอ่( 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

146 

3.8 จดัการข้อมูลกรรมการ 
 การแสดงรายการหัวข้อเร่ือง 

คลิกเลือกเมนกูารจดัการข้อมลูกรรมการด้านซ้ายมือของหน้าจอ เลือกหน่วยงงานแล้วคลิก
ปุ่ ม “แสดง” ท้ายรายช่ือหน่วยงาน จะปรากฏรายช่ือหน่วยงานย่อย ซึ่งหากมีหน่วยงานย่อยในระดบั
รองลงไปอีก สามารถคลิกปุ่ ม “แสดง” ท้ายรายการหน่วยงานย่อยได้อีก แล้ว คลิกเลือกเร่ืองท่ีต้องการ
แสดงรายละเอียดหวัข้อการเป็นกรรมการ (รูป 3.23 – 3.24( 
 

 
รูป 3.23  หน้าจอแสดงรายละเอียดหวัข้อการเป็นกรรรมการ  
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รูป 3.24  หน้าจอแสดงรายละเอียดหวัข้อการเป็นกรรรมการ (ตอ่( 

 

 การเพิ่มหัวข้อเร่ืองการเป็นกรรมการ 
การเพ่ิมหวัเร่ือง ผู้ใช้สามารถเรียกค้นตามรายช่ือหน่วยงานท่ีด าเนินการแตง่ตัง้กรรมการ  เพ่ือให้แสดง
หวัเร่ืองกรรมการท่ีมีอยู่ก่อนได้ หลงัจากนัน้เลือก “เพ่ิมหวัข้อการเป็นกรรมการ” แล้วป้อนข้อมลูให้
ครบถ้วน ก่อนการบนัทึก หากต้องการล้างข้อมลูเดิมเพ่ือป้อนใหมท่ัง้หมด ให้คลกิเลืกปุ่ ม “คา่เร่ิมต้น”
(รูป 3.25( 
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รูป 3.25  หน้าจอแสดงการเพ่ิมหวัข้อเร่ืองการเป็นกรรมการ 
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 การแก้ไขหัวข้อเร่ือง 

 
รูป 3.26  หน้าจอแสดงการแก้ไขหวัข้อเร่ืองการเป็นกรรมการ 
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 การลบหัวข้อเร่ือง 

 
รูป 3.27  หน้าจอแสดงการลบหวัข้อเร่ืองการเป็นกรรมการ 
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 การจดัการหัวข้อย่อย 
การแสดงรายการหวัข้อย่อย ให้เร่ืองเก่ียวกบัการเป็นกรรมการ แล้วคลิกเลือก “จดัการเร่ือง

ย่อยในเร่ืองนี”้ ระบบจะแสดงหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการท่ีมีอยู่ (รูป 3.28( 

 
รูป 3.28  หน้าจอแสดงการจดัการหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการ 
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 การเพิ่มหัวข้อย่อย 
ให้คลิกเลือกปุ่ ม “เพ่ิม” แล้วป้อนช่ือหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการ แล้วกดปุ่ ม “บนัทึก” ช่ือ

หวัข้อย่อยจะปรากฏในกรอบด้านซ้ายมือ (รูป 3.29( 

 
รูป 3.29  หน้าจอแสดงการเพ่ิมหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการ 

 การแก้ไขหัวข้อย่อย 
การแก้ไขหวัข้อย่อยให้เลือกหวัข้อย่อยท่ีต้องการ เมื่อแก้ไขช่ือหวัข้อย่อย แล้ว ต้องท าการบนัทึกทกุครัง้ 
(รูป 3.30( 

 
รูป 3.30  หน้าจอแสดงการแก้ไขหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการ 
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 การลบหัวข้อย่อย 
เลือกหวัข้อย่อยท่ีต้องการ คลิกปุ่ ม “ลบ” แล้วยืนยนัการลบ (รูป 3.31( 

 
รูป 3.31  หน้าจอแสดงการลบหวัข้อย่อยการเป็นกรรมการ 
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 การจดัการรายชื่อกรรมการ 
ให้คลิกเลือกช่ือเร่ืองการเป็นกรรมการก่อนจะปรากฏรายช่ือคณะกรรมการในเร่ืองนัน้ 

หลงัจากนัน้เลือก “จดัการรายช่ือกรรมการในเร่ืองนี”้ จะมีเช็คบ็อกซ์ (Check Box) ปรากฏด้านหน้า
รายช่ือกรรมการแตล่ะท่านเพ่ือให้สามารถเลือกกรรมการได้หลายคนก่อนท าการจดัการรายช่ือ
กรรมการ  (รูป 3.32( 

 
รูป 3.32  หน้าจอแสดงการจดัการรายช่ือกรรมการ ในหวัข้อกรรมการท่ีต้องการ 
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 การเพิ่มรายชื่อกรรมการ 

 
รูป 3.33  หน้าจอแสดงการเพ่ิมรายช่ือกรรมการ ในหวัข้อกรรมการท่ีต้องการ 
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 การแก้ไขรายชื่อกรรมการ 

 
รูป 3.34  หน้าจอแสดงการแก้ไขรายช่ือกรรมการ ในหวัข้อกรรมการท่ีต้องการ 
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 การลบรายชื่อกรรมการ 

 
รูป 3.35  หน้าจอแสดงการลบรายช่ือกรรมการ  

 

3.9 การค านวณเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
เมนนีูใ้ช้ส าหรับ ตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ในแตล่ะปี แยกตาม

ประเภทของข้าราชการ  โดยจะแสดงรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ในปีท่ีเลือก  เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอีกครัง้ หากถกูต้องและต้องการบนัทกึลงในประวตัิการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ให้ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าช่ือท่ีต้องการบนัทึก แล้วกด “บนัทึกในประวตั”ิ  โดยผู้มีสิทธ์ิจดัการคือ
เจ้าหน้าท่ีสว่นกลางเท่านัน้ โดยไปท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “ค านวณ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์” จะแสดงหน้าจอดงัรูป 3.36 
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รูป 3.36  หน้าจอค านวณเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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3.10 จดัการข้อมูลอ้างองิ  
ข้อมลูอ้างอิงหมายถึงข้อมลูท่ีจะปรากฏให้เลือกกรณีเป็น Drop Down List ให้เลือก   ในการ

จดัการข้อมลูอ้างอิงนัน้ ผู้ดแูลข้อมลูบคุลากรสว่นกลาง จะเป็นผู้จดัการข้อมลู  ซึ่งแบง่เป็นจดัการข้อมลู
ต าแหน่ง ขัน้เงินเดือน ค าน าหน้าช่ือ  สาขาวิชา  ระดบัต าแหน่งลกูจ้างประจ า 

 การจัดการข้อมูลต าแหน่ง  
การจดัการข้อมลูต าแหน่ง  จะแบ่งออกเป็น 2 สว่น  คือสว่นท่ีเป็นต าแหน่งทัว่ไป  และสว่นท่ี

เป็นก าแหน่งบริหาร  สามารถเลือกจดัการได้   โดย ให้เลือกท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย 
“ต าแหน่ง” จะแสดงหน้าจอการจดัการข้อมลูต าแหน่ง (รูป 3.37) 

 
รูป 3.37  หน้าจอจดัการข้อมลูต าแหน่ง 

หากต้องการเพ่ิมต าแหนง่ทัว่ไป ให้เลือกท่ีแท็บ “ต าแหน่งทัว่ไป” จากนัน้คลิกปุ่ ม “เพ่ิม” แล้ว
กรอกข้อมลูช่ือต าแหน่ง แล้วคลกิปุ่ ม “บนัทึก” (รูป 3.38( 
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รูป 3.38  หน้าจอเพ่ิมข้อมลูต าแหน่ง 

ถ้าต้องการแก้ไขต าแหน่งทัว่ไป ให้เลือกต าแหน่งท่ีต้องการแก้ไข จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลู
ช่ือต าแหน่ง ในช่องท่ีปรากฏ แล้วคลิกปุ่ ม “บนัทกึ” (รูป 3.39( 
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รูป 3.39  หน้าจอแก้ไขข้อมลูต าแหน่ง 

 

ถ้าต้องการลบต าแหน่ง ให้เลือกต าแหน่งท่ีต้องการลบ ระบบจะตรวจสอบต าแหน่งก่อนการ
ลบวา่ใช้ในระบบแล้วหรือไม ่แล้วคลิกปุ่ ม “ลบ” (รูป 3.40) 
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รูป 3.40  หน้าจอการลบข้อมลูต าแหน่ง 

ในการจดัการข้อมลูต าแหนง่บริหาร  ให้เลือกไปท่ีแทบ็ “ต าแหน่งบริหาร ”แล้วเลือกจดัการ
ข้อมลู เพ่ิม แก้ไข หรือ ลบ  ซึ่งวิธีในการจดัการข้อมลูจะมีขัน้ตอน เชน่เดยีวกบั การจดัการต าแหนง่
ทัว่ไป    



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

163 

 การจัดการข้อมูลสาย/หมวด ต าแหน่ง 
เป็นเมน ูส าหรับการจดัการผกูประเภทบคุลกร  กบัประเภทของต าแหน่ง  โดยจดัการได้ท่ีเมนู

หลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “สาย/หมวด ต าแหน่ง” จะแสดงหน้าจอรายการสาย/หมวด ต าแหนง่  

(รูป 3.41(   

 
รูป 3.41  หน้าจอการแสดงข้อมลูสาย/หมวด ต าแหน่ง 

การเพ่ิมข้อมลูสาย/หมวด ต าแหน่ง  ท าได้โดยการ คลิกเลือกประเภทบคุลากร  และเลือก
ประเภทต าแหน่ง หรือกลุม่งาน  จากนัน้ ท าการเลือกรายช่ือต าแหน่งด้านซ้าย มาใส ่ ในประเภท หรือ

กลุม่งานนัน้ ซึ่งอยู่ด้านขวา (รูป 3.42( 
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รูป 3.42  หน้าจอการเพ่ิมข้อมลูสาย/หมวด ต าแหน่ง 

การลบข้อมลูสาย/หมวด ต าแหน่ง  คือการ ดงึเอาช่ือต าแหน่ง ออกจาก ประเภทต าแหนง่ 

หรือกลุม่งานท่ีเลือก (รูป 3.43( 
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รูป 3.43  หน้าจอการลบข้อมลูสาย/หมวด ต าแหน่ง 
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 การจัดการข้อมูลขัน้เงนิเดือน  
เป็นเมนสู าหรับจดัการข้อมลูเงินเดือน ในแตล่ะระดบั/ขัน้ ของประเภทบคุลากรข้าราชการ(ใน

ระบบC เดิม) โดยจดัการได้ท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “ขัน้เงินเดือน” จะแสดงหน้าจอ
รายการขัน้เงินเดือน (รูป 3.44( 

 

 
รูป 3.44  หน้าจอการรายการขัน้เงินเดือน 
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ถ้าต้องการเพ่ิมขัน้เงินเดือนให้คลิกท่ี “เพ่ิมขัน้เงินเดือน” เพ่ือเพ่ิมรายการขัน้เงินเดือน 

 
รูป 3.45  หน้าจอการเพ่ิมขัน้เงินเดือน 
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ถ้าต้องการแก้ไขขัน้เงินเดือนให้คลิกท่ี  หน้ารายการขัน้เงินเดือนท่ีต้องการแก้ไข 

 
รูป 3.46  หน้าจอการแก้ไขขัน้เงินเดือน 
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ถ้าต้องการลบขัน้เงินเดือนให้คลิกท่ี  หน้ารายการขัน้เงินเดอืนท่ีต้องการลบ  เมื่อคลิกปุ่ ม 
“ลบ” แล้ว ต้องท าการยืนยนัการลบเพ่ือป้องกนัการลบผิดพลาด 

 
รูป 3.47  หน้าจอการลบขัน้เงินเดือน 
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 การจัดการข้อมูลค าน าหน้าชื่อ  
ให้ไปท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “ค าน าหน้าช่ือ” จะแสดงหน้าจอรายการค า

น าหน้าช่ือ (รูป 3.48( 
 

 
รูป 3.48  หน้าจอแสดงรายการค าน าหน้าช่ือ 

ถ้าต้องการเพ่ิมค าน าหน้าช่ือ ให้คลกิปุ่ ม “เพ่ิม” แล้วกรอกข้อมลูค าน าหน้าช่ือ แล้วคลิกปุ่ ม 
“บนัทึก” 

 
รูป 3.49  หน้าจอการเพ่ิมค าน าหน้าช่ือ 
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ถ้าต้องการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ให้เลือกค าน าหน้าช่ือท่ีต้องการแก้ไข แก้ไขข้อมลู แล้วคลิกปุ่ ม 
“บนัทึก” ดงัรูป 

 
รูป 3.50  หน้าจอการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ 

ถ้าต้องการลบค าน าหน้าช่ือ ให้เลือกค าน าหน้าช่ือท่ีต้องการลบ ระบบจะตรวจสอบค า
น าหน้าช่ือก่อนการลบวา่ใช้ในระบบแล้วหรือไม ่แล้วคลิกปุ่ ม “ลบ”  และยืนยนัการลบ ดงัรูป 

 
รูป 3.51  หน้าจอการลบค าน าหน้าช่ือ 

 

  



 
 

งานพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ (MIS)   
มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   

172 

 การจัดการข้อมูลสาขาวชิา 
เป็นเมน ู ส าหรับจดัการข้อมลูสาขาวิชา ซึ่งเป็นข้อมลูอ้างอิงเดียวกบัสกอ. ในตาราง 

REF_PROGRAM  สามารถจดัการได้ท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “จดัการข้อมลูสาขาวิชา” 

จะแสดงหน้าจอเพ่ือท าการค้นหา  และแสดงรายการสาขาวิชา (รูป 3.52( 

 
รูป 3.52  หน้าจอแสดงรายการสาขาวิชา 

 
หากต้องการเพ่ิมข้อมลูสาขาวิชา  ให้คลิกปุ่ ม “เพ่ิม”  แล้วกรอกข้อมลูในช่องให้ครบ จากนัน้

คลิกปุ่ ม “บนัทึก” (รูป 3.53( 

 
รูป 3.53 หน้าจอแสดงการเพ่ิมสาขาวิชา 
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หากต้องการแก้ไขข้อมลูสาขาวิชา  ให้ท าการเลือก ช่ือสาขาวิชาท่ีต้องการแก้ไข  จะปรากฏ

ข้อมลูเดิม ในช่องด้านขวา  จากนัน้ ท าการแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้อง แล้วคลิกปุ่ ม “บนัทกึ”  (รูป 5. 5 4(  

 
รูป 3.54 หน้าจอแก้ไขรายการสาขาวิชา 

แตห่ากรายการสาขาวิชาถกูใช้แล้ว  จะไมส่ามารถท าการลบ หรือแก้ไขข้อมลูได้  ซึ่งจะมีการ

แจ้งเตือนให้ทราบ (รูป 3.55(  

 
รูป 3.55 หน้าจอแจ้งเตือนกรณีรายการไมส่ามารถลบ หรือแก้ไขได้ 

หากต้องการลบรายการสาขาวิชา  ให้ท าการเลือกรายช่ือสาขาวิชาท่ีต้องการลบ  จากนัน้

คลิกปุ่ ม “ลบ( ” รูป 3.56(  
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รูป 3.56 หน้าจอลบสาขาวิชา 

 การจัดการข้อมูลระดับต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
เป็นเมนสู าหรับจดัการข้อมลูระดบัต าแหน่ง ของประเภทบคุลากรลกูจ้างประจ า เพ่ือปรับเข้า

สูต่ าแหน่ง ตามระบบใหม ่  สามารถจดัการได้ท่ีเมนหูลกั “ระบบบคุลากร” เมนยู่อย “ระดบัต าแหน่ง

ลกูจ้างประจ า” จะแสดงหน้าจอรายช่ือต าแหน่ง และระดบั (รูป 3.57( 
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รูป 3.57 หน้าจอจดัการระดบัต าแหน่งของลกูจ้างประจ า 

ในการเพ่ิมระดบัต าแหน่งลกูจ้างของประจ า  ให้กบัช่ือต าแหน่ง สามารถท าได้โดยการเลือก
ช่ือต าแหน่งท่ีต้องการ จากนัน้  เลือกวา่ ในช่ือต าแหน่งท่ีเลือก จะมีระดบัอะไรบ้าง โดยการคลิกท่ีช่ือ
ระดบัท่ีต้องการด้านซ้าย  แล้วคลิกปุ่ ม “เพ่ิม”  รายการ จะถกูเพ่ิมไปท่ีด้านขวา  ซึ่งรายการท่ีปรากฏท่ี
ด้านขวา  คือระดบัทัง้หมด ของต าแหน่งท่ีเลือก (ในเบือ้งต้น  ระบบจะใสค่า่เร่ิมต้นให้แตล่ะช่ือต าแหน่ง  

มี 2 ระดบั( (รูป 3.58( 
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รูป 3.58 หน้าจอลบระดบัต าแหนง่ของลกูจ้างประจ า 

การลบระดบั ออกจากช่ือต าแหน่ง ให้เลือกช่ือต าแหนง่กอ่น  ระบบจะดงึระดบัทัง้หมดของ
ต าแหน่งท่ีเลือก มาใสท่ี่ช่องด้านขวา  หากต้องการลบระดบัใดออกจากช่ือแหน่ง  ให้คลกิท่ีช่ือระดบั 

จากนัน้คลิกปุ่ ม “< ลบ”  (รูป 3.59( 
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รูป 3.59 หน้าจอลบรระดบัต าแหนง่ของลกูจ้างประจ า 
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3.12 การตรวจสอบการลา 
ในการตรวจสอบการลา เจ้าหน้าท่ีบคุลากรทกุระดบั สามารถตรวจสอบได้  โดยเมื่อบคุลากร

กรอกแบบฟอร์มการลาออนไลน์เข้ามา  จะมาปรากฏท่ีรายการท่ีรอตรวจสอบ ข้อมลูการลาจะยงัไมไ่ด้
รับการอนมุตัิ หรือตดัวนัลาของบคุลากร จนกวา่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจะเข้ามาท าการอนมุตัิ (รูป 

3.60( 
 

 
รูป 3.60  หน้าจอแสดงรายการการลา 
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 การอนุมัติ / เปล่ียนสถานะการลา 
เมื่อท าการตรวจสอบใบลาแล้ว  เจ้าหน้าท่ีสามารถอนมุตั ิ หรือเปลี่ยนสถานะใบลาได้  เมื่อ

ท าการอนมุตัิแล้ว  ระบบจะท าการตดัวนัลาของบคุลากรโดยอตัโนมตัิ  (รูป 3.61( 

 
รูป 3.61  หน้าจอการอนมุตัิ/เปลีย่นสถานะการลา 
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 การดูข้อมูลใบลา 
หากต้องการดรูายละเอียด ในแตล่ะรายการลาท่ีปรากฏในรายการ  สามารถคลิกท่ีไอคอน

รูปกระดาษ ท่ีอยูค่อลมัน์ขวาสดุของแตล่ะรายการ จะเข้าสูห่น้าจอแบบใบลา (รูป 3.62( 

 
รูป 3.62  หน้าจอดขู้อมลูแบบฟอร์มใบลา  
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 การยกเลกิการลา 
ในกรณีท่ีบคุลากรกรอกแบบฟอร์มการลา  และเจ้าหน้าท่ีได้ท าการอนมุตัิแล้ว  หากต้องการ

ยกเลกิการอนมุตัใิบลา  เจ้าหน้าท่ีบคุลากรสามารถเข้ามาท าการยกเลิกได้ (รูป 3.63( 

 
รูป 3.63  หน้าจอแบบฟอร์มขอยกเลกิวนัลา 

การยกเลกิ ใบลาท่ีได้รับการอนมุตัิไปแล้ว  จะท าให้บคุลากร ได้รับวนัลาคืนตามจ านวนวนัท่ี
ได้ท าการลาไปแล้ว  
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3.13 งบเดือนวนัลา – วนัขาด 
งบเดือนวนัลา – วนัขาด  เป็นการแสดงรายการลาในแตล่ะเดือน ท่ีหน่วยงานจะต้องสง่ให้กบั

สว่นกลาง  โดยใช้แบบฟอร์มงบเดือนวนัลาตามระเบียบราชการ (รูป 3.64( 

 
รูป 3.64  หน้าจอการสรุปงบเดือนวนัลา-วนัขาด 
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3.14 ส่งออกข้อมูล สกอ. 
เป็นเมนสู าหรับ สง่ออกข้อมลูบคุลากร ตามรูปแบบโครงสร้างข้อมลูของสกอ. ซึ่งจะช่วยให้

เจ้าหน้าท่ีสามารถรวบรวม และตรวจสอบข้อมลูท่ีจะต้องน าสง่ให้กบัสกอ. ได้อย่างสะดวก และลด
ขัน้ตอนการท างานเดิม  วิธีการดงัรูป 3.65 

 
รูป 3.65  หน้าจอการแสดงข้อมลูบคุลากรน าสง่สกอ. 

หากต้องการสง่ออกข้อมลู เป็นไฟล์ Access  ให้คลิกท่ีปุ่ ม “สง่ออก สกอ.” (รูป 3.66( 
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รูป 3.66  หน้าจอการบนัทกึไฟล์ Access ส าหรับน าสง่สกอ. 

 


