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8

ระบบบุคลากร

8

งานบุคลากรเป็ นระบบงานของระบบ MIS การทางานของระบบสามารถประวัตเิ บื ้องต้ นก่อนเข้ าทางาน โดยเริ่ ม
จากการตรวจสอบจากตาแหน่งและจานวนที่ต้องการเพื่อประกาศจัดรับสมัคร และตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
ผู้สมัคร เพื่อทาการจัดอันดับผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบ วิชาที่สอบโดยจาแนกตามตาแหน่งและประเภทพนักงาน และ
ออกรายชื่อผู้ได้ รับการบรรจุจากการผ่านการสอบคัดเลือก และการสอบสัมภาษณ์ จากนันจะท
้ าการรับโอนจาก
ระบบงานรับสมัครเข้ าสู่การจัดเก็บทะเบียนประวัตขิ ้ อมูลบุคลากรแต่ละคน สามารถสืบค้ นข้ อมูลและเรี ยกดู
ประวัตไิ ด้ สะดวก เช่น การอบรม การเลื่อน สามารถตรวจสอบเวลาการปฏิบตั งิ าน ประวัตกิ ารลาประเภทต่างๆ
จานวนที่เหลือ ออกรายกงานการลงเวลาปฏิบตั งิ าน / การลา / การมาสาย รายงานคาขอต่างๆ
การทางานของระบบบุคลากรจะแบ่งงานออกเป็ นหลายๆงาน โดยจะขอแบ่งดังนี ้

งาน

คาอธิบาย

กาหนดข้ อมูลพื ้นฐาน

ทาการบันทึกข้ อมูลพื ้นฐานที่จาเป็ น หรื อเรี ยกว่าข้ อมูลระบบ เช่น รายชื่อ
ตาแหน่ง หน่วยงาน เป็ นต้ น
จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนสาหรับการบันทึกข้ อมูล ซึง่ ประกอบไปด้ วย
บันทึกข้ อมูลบุคลากร แก้ ไขข้ อมูลบุคลากร บันทึกสถานะบุคลากร ในส่วนที่ 2
จะเป็ นส่วนสาหรับการค้ นหาข้ อมูลของบุคลากร
เป็ นส่วนที่เก็บข้ อมูลการลงเวลาของบุคลากรรวมทังข้
้ อมูลการลา
เป็ นส่วนที่ทาการประมวลผลคานวณเครื่ องราช ประวัตเิ ครื่ องราชฯและการทา
เลื่อนขันของบุ
้
คลากร
เป็ นการออกรายงานของบุคลากรในรู ปแบบต่างๆ เช่น รายงานจานวนบุคลากร
แยกตามหน่วยงาน รายงานจานวนบุคลากรในส่วนต่างๆ เป็ นต้ น

ข้ อมูลบุคลากร

งานลงเวลา
เครื่ องราช/เลื่อนขัน้
รายงาน

เมื่อ LOG IN เข้ าสู่ระบบบัญชีแล้ วจะเห็นเมนูหลักในการทางานดังรู ป
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กาหนดข้ อมูลพืน้ ฐาน
ในที่นี ้ข้ อมูลพื ้นฐาน คือข้ อมูลที่มีการใช้ ร่วมกันจากหลายๆส่วนงานหรื อข้ อมูลที่ไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยนัก
เช่น หน่วยงาน ตาแหน่ง เป็ นต้ น จึงแยกงานส่วนนี ้ออกมาทาก่อนการเริ่ มงานส่วนอื่นๆ

หน่ วยงาน
ข้ อมูลหน่วยงานเป็ นการรวบรวมรายชื่อหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยระบบ โดยแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า
หน่วยงานใดสังกัดอยู่ในส่วนใด โดยแบ่งออกได้ ดังนี ้

รหัส

ประเภทหน่ วยงาน

คาอธิบาย

1
2
3

คณะ / สานัก / สถาบัน
ภาควิชา / กอง
สาขาวิชา / แผนก

ระดับใหญ่ที่สดุ ของการแบ่งในระดับหน่วยงาน
ระดับรองลงมาในระดับหน่วยงาน
ระดับย่อยที่สดุ ในระดับหน่วยงาน

และแบ่งต้ นสังกัดออกเป็ นหน่วยงานต่างๆ เช่น

รหัส

ต้ นสังกัด

1000000
2000000

สานักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยี
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3000000

คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

วิธีการใช้ งานหน้ าจอหน่วยงาน
หน้ าจอประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ ส่วนระบุเงื่อนไข และส่วนแสดงผลลัพธ์
 เริ่ มจากระบุเงื่อนไขที่ต้องการทราบ
โดยระบุประเภทของหน่วยงานที่ต้องการทราบว่าอยู่ในระดับ ใด
จากนันจึ
้ งระบุต้นสังกัดของหน่วยงานที่ต้องการทราบ
 เมื่อระบุเงื่อนไขแล้ ว โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ที่ส่วนแสดงผลลัพธ์ (Datasheet) ซึง่ ผลลัพธ์จะประกอบไป
ด้ วย รหัสหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน ประเภท ต้ นสังกัด และ สถานะ ในส่วนของสถานะ จะมี 3 สถานะคือ 10
: โครงการจัดตัง้ , 20 : เปิ ด และ 50 : ปิ ด

ฐานข้ อมูลอ้ างอิง
ส่วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิง จะเก็บข้ อมูล 3 ส่วนคือ ส่วนฐานข้ อมูลข้ อมูลอ้ างอิงเครื่ องราช ฐานข้ อมูลอ้ างอิง
จังหวัด และฐานข้ อมูลอ้ างอิงคานาหน้ าชื่อ
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ส่ วนฐานข้ อมูลข้ อมูลอ้ างอิงเครื่ องราชจะเก็บข้ อมูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ระดับต่างๆทุกระดับ
ข้ อมูลอ้ างอิงให้ กบั บุคลากร โดยเก็บข้ อมูลของ ชื่อเต็ม ชื่อย่อ ประเภท และ ระดับชัน้
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เพื่อเป็ น

ในส่วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิงจังหวัด จะเก็บข้ อมูลของจังหวัดที่เกี่ยวข้ องกับมหาวิทยาลัยทังในและต่
้
างประเทศ
ซึง่ การจัดเก็บจะอยู่ในรู ปแบบของ รหัสจังหวัด ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อประเทศ เลขหน้ ารหัสไปรษณีย์
และพื ้นที
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ในส่วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิง คานาหน้ าชื่อ เป็ นการเก็บข้ อมูลของคานาหน้ าชื่อ รวมถึงยศตาแหน่ง เช่น นาย
นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็ นต้ น จะเก็บข้ อมูลของ รหัสคานาหน้ า คานาหน้ าเต็มภาษาไทย คานาหน้ า เต็ม
ภาษาอังกฤษ คานาหน้ าย่อภาษาไทย คานาหน้ าย่อภาษาอังกฤษ และ เพศ

ในส่วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิงทังสองส่
้
วนนัน้ เราสามารถเพิ่มข้ อมูลเพิ่มเติมได้ โดยกดปุ่ ม
ซึง่ อยู่
บริ เวณแถบล่างของฟอร์ ม เมื่อกดแล้ ว จะปรากฏบันทัดว่างให้ สาหรับใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ซึง่ ผู้ใช้ สามารถกรอก
ข้ อมูลได้ ตามปกติ

ฐานข้ อมูลอ้ างอิงการศึกษา
ส่วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิงการศึกษา จะประกอบไปด้ วย สถาบันการศึกษา สาขาวิชาวุฒกิ ารศึกษา และประเทศ
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ข้ อมูลอ้ างอิงประเภทรายการ
ส่ วนของฐานข้ อมูลอ้ างอิงประเภทรายการ จะประกอบไปด้ วย ประเภทรายการสถานะบุคลากรและ
ประเภทรายการประวัตบิ ุคลากร
เป็ นข้ อมูลอ้ างอิงที่นาไปใช้ กบั
สถานะ
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ข้ อมูลรายชื่อตาแหน่ ง
เป็ นข้ อมูลตาแหน่งต่างๆ ซึง่
จาแนกตามประเภทของ
บุคลากร

ข้ อมูลรายชื่อตาแหน่ งบริ หาร
ข้ อมูลตาแหน่งบริ หารจะระบุ
รหัส ชื่อตาแหน่ง ชื่อย่อ และ
เงินประจาตาแหน่งเพื่อนาไป
อ้ างอิงตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงาน ส่วนข้ อมูลผู้
ครอบครองจะเป็ นส่วนของ
ระบบไม่ต้องกรอก
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ข้ อมูลรายชื่อตาแหน่ งทางวิชาการ
ข้ อมูลตาแหน่งวิชาการจะระบุ
รหัส ชื่อตาแหน่งและเงิน
ประจาตาแหน่งเพื่อนาไป
อ้ างอิงตาแหน่งทางวิชาการ
ของพนักงาน

ข้ อมูลรายชื่อตาแหน่ งวิชาชีพ
ข้ อมูลตาแหน่งวิชาชีพจะระบุ
รหัส ชื่อตาแหน่งและเงิน
ประจาตาแหน่งเพื่อนาไป
อ้ างอิงตาแหน่งทางวิชาชีพ
ของพนักงาน
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ข้ อมูลอัตรากาลัง
เป็ นข้ อมูลอัตรากาลังของมหาลัยในหน่วยงานต่างซึง่ นาไปใช้ เปิ ดรับสมัครและแต่งตังให้
้
บุคลากร ความแตกต่างของข้ อมูลอัตรากาลังและข้ อมูลตาแหน่งคือ ข้ อมูลอัตรากาลังนาข้ อมูล
ตาแหน่งมาใช้ เช่นข้ อมูลตาแหน่ง เลขานุการมีได้ 1 ตาแหน่ง แต่ มีได้ หลายอัตราในหนึง่
หน่วยงานและสามารถมีได้ ในแต่ละหน่วยงาน ข้ อมูลอัตรากาลังจะเชื่ออยู่กบั ข้ อมูลบุคลากร(ผู้
ครองตาแหน่ง)

ข้ อมูลบุคลากร
ในส่วนนี ้จะเป็ นส่วนที่เกี่ยวกับข้ อมูลของบุคลากรทังหมด
้
ซึง่ จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของข้ อมูล
และส่วนของการค้ นหา

บันทึกข้ อมูลบุคลากร

ในส่วนการบันทึกข้ อมูลบุคลากรนี ้ เป็ นการเพิ่มข้ อมูลของบุคลากรเข้ าสู่ระบบ โดยเมื่อเข้ าสู่หน้ าจอแล้ วจะ
ปรากฏดังรู ป หากเราต้ องการค้ นหาข้ อมูลบุคลากรที่มีอยู่แล้ ว ในกรณีที่ไม่ทราบรหัส ให้ กดปุ่ ม [ค้ นหา] เพื่อทา
การค้ นหาข้ อมูล ซึง่ วิธีการใช้ งานในส่วนนี ้จะขอกล่าวในเรื่ องการค้ นหาข้ อมูลบุคลากรต่อไป
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ส่วนในกรณีที่ทราบรหัสของบุคลากร ก็สามารถระบุรหัสไปได้ ในช่องที่กาหนด แล้ วกดปุ่ ม [ENTER] ระบบก็จะ
แสดงข้ อมูลที่ต้องการออกมา สามารถทาได้ โดยกดที่ปมุ่ [+] จะปรากฏหน้ าจอดังรู ป จากนันจึ
้ งทาการกรอก
ข้ อมูลให้ ครบตามที่ต้องการ

 ข้ อมูลทั่วไป
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ที่อยู่-ติดต่อ

ตาแหน่งปั จจุบนั

ข้ อมูลส่วนบุคคล

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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ประวัตกิ ารศึกษา

ประวัตกิ ารทางาน

แก้ ไขข้ อมูลบุคลากร
ในส่วนของการแก้ ไขข้ อมูลบุคลากร สามารถที่จะเข้ าไปทาการแก้ ไขได้ สามวิธี
วิธีที่หนึง่ ถ้ าทราบรหัสก็ระบุรหัสแล้ วแล้ วกดปุ่ ม [ENTER]แล้ วเข้ าไปทาการแก้ ไขข้ อมูล
วิธีที่สอง ในกรณีไม่ทราบรหัส ให้ คลิกปุ่ มค้ นหา
โดยอาจใช้ วธิ ีการค้ นหา
ข้ อมูลของบุคลากรที่
ต้ องการออกมาก่อน ซึง่
สามารถระบุขอบเขตของ
บุคลากรที่ต้องการทราบได้
จากฟอร์ มการค้ นหาข้ อมูล
บุคลากร เมื่อกาหนด
ขอบเขตที่ต้องการค้ นหา
แล้ ว กดปุ่ ม [ค้ นหา] ระบบ
ก็จะทาการ
แสดงข้ อมูลในขอบเขตที่ต้องการออกมา ดับเบิลคลิกที่แถบด้ านหน้ าของรายชื่อพนักที่ต้องการทาการ
แก้ ไข
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วิธีที่สาม ระบุหน่วยงานแลสถานะของพนักงาน
ระบุหน่วยงานและสถานะจากด้ วน
บนซ้ าย ช่องด้ วนซ้ ายก็จะมีรายชื่อ
พนักงานที่อยู่ในสังดักหน่วยงาน
และสถานะที่ระบุดงั รู ป คลิดที่ชื่อ
พนักงานที่ต้องการ เพื่อแก้ ใขข้ อมูล
พนักงาน

คานวณเกษียณอายุ
ทาการคานวณวันที่ที่เกษียณอายุ
ของพนักงาน

บันทึกสถานะบุคลากร
การบันทึกสถานะบุคลากรเป็ นการบันทึก ประวัตกิ ารศึกษา การทางาน ลาศึกษาต่อ การที่จะบันทึกสถานะได้
ต้ องดึงข้ อมูลของบุคลากรออกมาก่อน โดยใช้ วธิ ีการค้ นหาข้ อมูลตามปกติ

เมื่อทาการค้ นหาข้ อมูลของบุคลากรที่ต้องการออกมาแล้ ว ให้ ทาการดับเบิ ้ลคลิ๊กที่รายชื่อบุคลากรนันๆ
้
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ในหน้ าจอนี ้จะแสดงรายละเอียดของการบันทึกการเลื่อนขัน้ ปรับเงินเดือน สมาชิก กบข. โทษทางวินยั เป็ นต้ น
และส่วนของการบันทึกประวัตกิ ารลาซึง่ ในทัง้ 2 ส่วนนี ้ สามารถทาการแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลได้ ตามปกติ

บันทึกประวัติฝึกอบรม/ไปราชการ
เป็ นการบันทึกประวัติการฝึ กอบรมและไปราชการของพนักงาน โดยระบุประเภทของการบันทึก วันที่ไปจากวันที่
ถึงวันที่ เลขที่เอกสาร สถานที่ หัวข้ อเรื่ องที่ ไป เป็ นต้ น
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ข้ อมูลงานลงเวลา
ข้ อมูลกลุ่มการลงเวลา
เป็ นการ set ค่าของกลุ่มการลง
เวลา สถานะการลงเวลา, เวลา
เข้ า-ออก เวลาที่เข้ า-ออกที่ถือ
เป็ นสาย, ระบุเวลาที่เข้ า-ออก
ก่อน/หลังนับเป็ นขาด, เวลาเริ่ ม
หยุดพัก-กลับมาทางาน,
จานวนเวลาทางานทังหมด,
้
วัน
ทางานและวันหยุดใน 1
1 สัปดาห์, โอทีสงู สุด/ต่าสุดและรู ปแบบการทางาน(นอก/ใน หน่วยงาน)
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ข้ อมูลกลุ่มการลา
เป็ นการ set ค่าของกลุ่มการลา
เพื่อเอาไปใช้ ในการลาของ
พนักงานแต่ละคน ซึง่ นาไป
คานวณหาจานวนวันลาแต่ละปี
(หน้ าจอ กำหนดสิ ทธิ กำรลำ
ของพนักงำนในรำยปี )
โดยต้ องระบุรหัสการลาที่จะใช้
จานวนวันลาได้ ชนิดของการลา
(ชาย/หญิง ถ้ าไม่ระบุจะ
หมายถึงทังหมด)
้
และระบุการ
สะสมหรื อเปล่า ถ้ าระบุต้องระบุ
จานวนสะสมสูงสุด

ข้ อมูลปฏิทนิ ประจาปี
เป็ นการตังค่
้ าวันเวลาในรอบปี ของแต่ละปี รวมทังวั
้ นหยุดประจาปี โดยระบุสถานะของวัน
N : วันทางานปกติ, H : วันหยุดประจาปี , Y : วันหยุดประจาสัปดาห์, W : วันทีงานชดเชย
NEW การตังรอบปี
้
ใหม่ที่ยงั ไม่มี
ในระบบโดยระบุปีที่ต้องการ
(ค.ศ.)
COPY คัดลอกวัน(ทังปี
้ )มาก
จากปี มาจากปี ที่ต้องการ
UPDATE แก้ ไขวันหยุดประจา
สัปดาห์ของปี ที่ระบุให้ ถูกต้ อง
ENTER แก้ ไขวันหยุดของ
ประจาปี ซึง่ เป็ นข้ อมูลที่ระบบ
นามาใช้ ในกรณีสร้ างปี ใหม่
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ข้ อมูลวันหยุดประจาปี
ตังค่
้ าวันหยุดประจาปี ที่เป็ นวันเดียวกันทุกๆปี
นาไปใช้ ในการ set วันในแต่ละรอบปี
โดยระบุวนั และเดือนใน format DD/MM
และตามด้ วยคาอธิบายของวันนัน้
ส่วนวันหยุดที่ไม่กาหนดวันแน่นอนในแต่ละรอบ
ปี ให้ ตงค่
ั ้ าได้ ที่ ข้อมูลปฏิ ทินประจำปี

รอบการประเมิน
ประเภทรอบการประเมิน
รอบปี คือการตังช่
้ วงวันที่จาก-ถึง
ภายในรอบปี ที่ประเมิน ครัง้ ที่ต้อง
เป็ น 0 เท่านัน้
รอบการประเมิน คือการตังช่
้ วง
วันที่จาก-ถึงภายในรอบการ
ประเมินแต่ละครัง้ (1..N)
ตังค่
้ าวันรอบการประเมินของแต่ละปี เพื่อนาไปใช้ ในการคิดการลาต่าง ๆ
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กาหนดสิทธิการลาของพนักงานในรายปี
อ้ างอิงหน้ าจอ ข้อมูลกลุ่มกำรลำ
และ หน้ าจอ รอบกำรประเมิ น
ระบบจะคานวณจานวนวันที่ลา
ได้ และจานวนวันที่ลาไปจากรอบ
ปี การประเมิน

บันทึกวันลา
การบันทึกวันลาของบุคลากร มีลกั ษณะคล้ ายกับการบันทึกข้ อมูลทัว่ ไปในระบบ เป็ นการบันทึกวันลาของ
บุคลากรแต่ละคน โดยแบ่งออกเป็ นการลาประเภทต่างๆ เช่น ลาป่ วย ลากิจ ลาพักร้ อน การที่จะบันทึกวันลาได้
ต้ องดึงข้ อมูลของบุคลากรออกมาก่อน โดยใช้ วธิ ีการค้ นหาข้ อมูลตามปกติ

เมื่อทาการค้ นหาข้ อมูลของบุคลากรที่ต้องการออกมาแล้ ว ให้ ทาการดับเบิ ้ลคลิ๊กที่รายชื่อบุคลากรนันๆ
้ เพื่อที่จะ
เข้ าไปกรอกข้ อมูลการลาต่อไป
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ในเรื่ องของการลา จะเก็บข้ อมูลของ จานวนครัง้ ที่ลา จานวนวันลา รายละเอียดต่างๆของการลา
การทางานในส่วนนี ้จะแบ่งประเภทการลาได้ หลายประเภท ดังนี ้

รหัส

ประเภทการลา

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51

ลาป่ วย
ลากิจ
ลาพักร้ อน
ลาพักผ่อน
ลาศึกษาต่อ
ลาพัฒนาความรู้
ลาคลอด
ลาอุปสมบท
ลาเกณฑ์ทหาร
ลาสมรส
ยกเลิกวันลา

ในการบันทึกการลานี ้สามารถแจ้ งได้ วา่ บุคลากรคนนันๆมี
้ สิทธิ์ลาได้ กี่วนั ใช้ ไปแล้ วกี่วนั และคงเหลืออีกกี่วนั
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การบันทึกและแก้ ไขการลงเวลาปฏิบัตงิ าน

ในบันทึกการลงเวลาของพนักงานที่ไม่ได้ ทาการลงเวลาทาได้ โดยการกรอกจากหน้ าจอก กำรบักทึกกำรลงเวลำ
ปฏิ บตั ิ งำน (จากหน้ าจอข้ างบน) โดยระบุวนั ที่ และรหัสพนักงาน (รหัสพนักงานสามารถทาการค้ นหาพนักงานได้ โดย
กรด Spacebar ระบบจะเปิ ดหน้ าจอค้ นหาพนักงานให้ ) ระบุเวลาเข้ า-ออก หน้ าจอนี ้สามารถแห้ ไขเวลาเข้ าออกของ
พนักงานได้ ด้วย (หลังจากมีการดึงข้ อมูลจากแฟ้มข้ อมูล) เพื่อป้องกันการดึงข้ อมูลจากแฟ้มข้ อมูลมาแทนที่เวลาที่
แก้ ไขไปแล้ วต้ องเปลี่ยนสถานะ กำรแก้ไขข้อมูล ให้ เป็ น N : NO

การดึงข้ อมูลการลงเวลาของพนักงาน
การเข้ าออกของพนักงานจะมีการเก็บข้ อมูลเวลาเข้ า
ออกเป็ นแฟ้มข้ อมูล ซึง่ ชื่อแฟ้มข้ อมูลเป็ นวันที่ที่บนั ทึก
เวลาเข้ าออก การดึงข้ อมูลเข้ าสู่ระบบทาได้ โดยการ
ระบุ แฟ้มข้ อมูลทีเก็บวันเวลาเขาออกของพนักงาน
แล้ วคลิก “นาเข้ าข้ อมูล” เพื่อทาการนาข้ อมูลเข้ าสู่
ระบบ
หมายเหตุ เวลาที่ทาการดึงแล้ วสามารถแก้ ไขได้ จาก
กำรบักทึกกำรลงเวลำปฏิ บตั ิ งำน
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เครื่ องราชอิสริยาภรณ์
ประวัตเิ ครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็ นข้ อมูลเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่ได้ รับมาของบุคลากร ซึง่ ข้ อมูลตรงส่วนนี ้ต้ องนาไปทาการประมวลผลหาผู้ที่
ควรจะขอเครื่ องราชในแต่ละปี ถ้ าหากข้ อมูลส่วนนี ้ไม่ถูกต้ องก็จะส่งผลให้ การคานวณของระบบผิดพลาดไปด้ วย
ในกรณีที่เป็ นเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ย้อนหลัง ต้ องมีการกรอกข้ อมูลเข้ าไป โดยเลือกอิสริ ยาภรณ์ วันที่ขอ วันที่
ได้ รับ เป็ นต้ น

คานวณลื่อนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การคานวณเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์จะเป็ นการประมวลผล โดยนาเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ที่เคยได้ รับมาทาการ
คานวณ เพื่อหาว่าใครที่มีสิทธิ์ที่จะขอเครื่ องราชฯ ในปี นันๆ
้ และหลังจากประมวลผลแล้ วก็สามารถที่จะออก
รายงาน ผู้ขอพระราชอิสริ ยาภรณ์
-

คลิกคานวณเพื่อประมวลผล โดยระบุวนั เฉลิมพระชนฯ

-

ระบุวนั ที่ขอแล้ ว คลิก ส่งค่าเพื่อเก็บค่าวันที่ขอเครื่ องราชฯ

-

หลังจากได้ รับแล้ วระบุวนั ที่ได้ รับแล้ วคลิกส่งค่า เพื่อเก็บวันที่ได้ รับเครื่ องราชฯ

-

หลังจาก นันก็
้ ส่งเข้ าฐานข้ อมูลเพื่อทาการเก็บเป็ นประวัติการับเครื่ องราชฯ
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รายงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รายงานบัญชีแสดง
คุณสมบัตขิ องข้ าราชการ
ซึง่ เสนอขอพระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
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รายงานบัญชีรายชื่อ
ข้ าราชการผู้ขอพระราช
อิสริ ยาภรณ์

รายงานข้ อมูลเบื ้องต้ นผู้
ขอพระราชอิสริ ยาภรณ์

งานเลื่อนขัน้
คานวณการเลื่อนขัน้
เป็ นการคานวณการเลื่อนขันของพนั
้
กงานในแต่ละปี ต้ องระบุปี กลุ่มที่ต้องการเลื่อน เป็ นครัง้ ที่ 1 หรื อที่ 2 ขัน้
เริ่ มต้ นที่จะเลื่อน หลังจากคานวณแล้ ว สามารถที่จะปรับแก้ ได้ ตามความเหมาะสม ขันตอนการท
้
าคือ
1. นาเข้ าบุคลากรที่ต้องการทาการเลื่อนขัน้ โดยระบุปี กลุ่ม ครัง้ ที่และหน่วยงานของบุคลากร
2. ทาการปรับการเลื่อนขันค่
้ าเริ มต้ นแล้ วคลิกที่ปมปรั
ุ่ บขัน้
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3. ทาการปรับแก้ การเลื่อนขันต่
้ างๆตามความต้ องการซึง่ มีอยู่สามส่วนคือ ส่ วนเริ่ มต้ น ส่วนของคณะ และ
ส่วนกลาง
4. สามารถพิมพ์ออกรายงานได้ โดยคลิกที่ปมพิ
ุ่ มพ์ จะมี Menu ให้ เลือกรายงานที่ต้องการพิมพ์ดงั

รู ป
5. เมื่อทาการปรับเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก็สามารถทาการปรับการเลื่อนขัน้ บุคลากรจริ งได้ เลย

ส่วนข้ อมูลด้ านล่างคือ ข้ อมูลสรุ ปต่างๆ ที่สอดคล้ องกลับการปรับการเลื่อนขัน้

คานวณจานวนคนในการเลื่อนขัน้
เป็ นข้ อมูลจานวนคนที่ได้ เลื่อนขันของแต่
้
ละคณะ/หน่วยงาน ของแต่ละปี ขันตอนการท
้
าคือ
1

นาเข้ าข้ อมูลโดยระบุปีและกลุ่มการเลื่อนขัน้

2

คานวณจานวนบุคลากรที่จะเลื่อนขัน้

3

ทาการปรับปรุ งโควต้ าคณะจริ ง
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ออกรายงานโดยคลิกที่ปม”พิ
ุ่ มพ์”ดังภาพ

คานวณวงเงินในการเลื่อนขัน้
เป็ นการคานวณภาพรวมทังปี
้ ของการเลื่อนขัน้ โดยระบุปี กลุ่มการเลื่อนขัน้ การนาเข้ าครัง้ แรกเลือกประเภทเป็ น
นาเข้ าคณะ
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ส่วนด่านล่างเป็ นการสรุ ปข้ อมูลต่างของการคานวณวงเงิน

เงินสะสมพนักงาน
ในกรณีที่มีการเลื่อนขันแล้
้ วแต่มีวงเงินเหลือสามารถที่จะเก็บไปใช้ ในปี ถัดไปได้ ซึง่ ถ้ ามีการทาในปี ก่อนปี ที่ระบุ
สามารถที่จะ import มายังปี ที่ทาการได้ ซึง่ สามารถสะสมได้ ทงส่
ั ้ วนของคณะและส่วนกลาง
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ค้ นหา
การค้ นหาข้ อมูลบุคลากร
ในการค้ นหาข้ อมูลบุคลากร จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ระบุขอบเขตที่ต้องการ และส่วนของการแสดงผล
การค้ นหา การใช้ งานการค้ นหาข้ อมูลบุคลากรสามารถทาได้ โดยการระบุเงื่อนไขของบุคลากร ซึง่ เงื่อนไขต่างๆ
ประกอบไปด้ วย รหัสบุคลากร ประเภทบุคลากร(เช่น 1 : ข้ าราชการ สาย ก) เลขที่ตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง
(เช่น 1 : พนักงานวิชาการ) สังกัดหน่วยงาน หรื ออาจจะใช้ วธิ ีระบุชื่อ สกุล เพื่อเรี ยกดูข้อมูล

ในกรณีที่ไม่ทราบข้ อมูลในส่วนที่มีให้ ระบุ สามารถปล่อยช่องนันให้
้ ว่างไว้ ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ ในการค้ นหาจะต้ องระบุ
เงื่อนไขอย่างน้ อย 1 อย่าง เมื่อระบุขอบเขตเงื่อนไขตามที่ต้องการแล้ ว กดปุ่ ม [ค้ นหา] ระบบจะทาการแสดง
ข้ อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนดออกมา
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รายงาน
รายงานบุคลากร
รายงานรายชื่อบุคลากร แยกหน่ วยงานต้ นสังกัด
รายงานรายชื่อบุคลากร แยกหน่วยงาน เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงานมีใครสังกัดอยู่บ้าง มี
ข้ าราชการระดับใด สังกัดอยู่เท่าใด โดยเมื่อคลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่
ต้ องการทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้ เลือกประเภทของข้ าราชการที่ต้องการทราบ เช่น ประเภทข้ าราชการสาย
ก. โดยสามารถระบุเป็ นช่วงได้ เช่น เลือกจากข้ าราชการสาย ก. ถึง ข้ าราชการสาย ค. และอีกส่วนจะเป็ นส่วนที่
ให้ เลือกหน่วยงานที่ต้องการทราบข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้

เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้ ซึง่ ประเภทบุคลากรแบ่งออกได้ เป็ น
รหัส
1
2
3
4
5
6
7
9

ประเภท
ข้ าราชการ สาย ก
ข้ าราชการ สาย ข
ข้ าราชการ สาย ค
ลูกจ้ างประจา
ลูกจ้ างชัว่ คราว
พนักงานวิชาการ
พนักงานปฏิบตั ิการ
ข้ าราชการบานาญ
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รายงานวันลา
รายงานวันลาของบุคลากร เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าบุคลากรแต่ละคนมีจานวนวันลาเท่าใด ใช้ วนั ลาไป
แล้ วกี่วนั วันใดบ้ าง ใครเป็ นผู้ โดยเมื่อคลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการ
ทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้ เลือกว่าจะแสดงตามหน่วยงานในลักษณะใด(ตามการปฏิบตั ิหน้ าที่ หรื อ ตาม
จ.18) เลือกจากหน่วยงานใด ประเภทการลาแบบใด และในช่วงวันใด

เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้
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รายงานจานวนบุคลากร แยกหน่ วยงาน
รายงานจานวนบุคลากร แยกหน่วยงาน มีลกั ษณะคล้ ายกับ รายงานรายชื่อบุคลากร แยกหน่วยงาน เป็ น
รายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงานมีข้าราชการระดับใด สังกัดอยู่เท่าใด โดยเมื่อ คลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะ
ปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการทราบ
เป็ นส่วนที่ให้ เลือกหน่วยงานที่ต้องการทราบ
ข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้

เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้
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รายงานการถือครองตาแหน่ งทางบริหาร
รายงานการถือครองตาแหน่งทางบริ หาร
เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงานมีผ้ ถู ือตาแหน่ง
ทางการบริ หารอยู่เท่าใด ใครบ้ าง ถือครองในตาแหน่งใด เป็ นข้ าราชการประเภทใด ระดับใด โดยเมื่อคลิ๊กเข้ า
เมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้ เลือกประเภท
ของตาแหน่งทางการบริ หารที่ต้องการทราบ เช่น ตาแหน่งอธิการบดี โดยสามารถระบุเป็ นช่วงได้ เช่น เลือก
ตาแหน่งอธิการบดี ถึง ผอ.วิทยาลัย และอีกส่วนจะเป็ นส่วนที่ให้ เลือกหน่วยงานที่ต้องการทราบข้ อมูล โดย
สามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้

โดยตาแหน่งทางบริ หารสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
รหัส
1
2
3
4

ตาแหน่ง
อธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดี
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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ประธานสาขาวิชา
ผอ.สถาบัน
ผอ.สานัก
ผอ.ศูนย์
ผอ.วิทยาลัย
ผอ.กอง
หัวหน้ าแผนกอิสระ
รองคณบดี
รองประธานสาขาวิชา
รอง ผอ.สถาบัน
รอง ผอ.สานัก
รอง ผอ.ศูนย์
รอง ผอ.วิทยาลัย
รองหัวหน้ าแผนกอิสระ
หัวหน้ าภาควิชา

เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้ ดังรู ป
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รายงานบุคลากรตามวุฒกิ ารศึกษา
รายงานบุคลากรตามวุฒิการศึกษา
เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงาน มีบคุ ลากรที่จบ
การศึกษาในระดับใดบ้ าง จานวนเท่าใด โดยเมื่อคลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขต
ที่ต้องการทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้ เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการทราบ เช่น ปริ ญญาเอก โดยสามารถ
ระบุเป็ นช่วงได้ เช่น เลือกระดับปริ ญญาเอก ถึง ปริ ญญาตรี และอีกส่วนจะเป็ นส่วนที่ให้ เลือกหน่วยงานที่
ต้ องการทราบข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้

โดยวุฒกิ ารศึกษาสามารถแบ่งได้ ดงั นี ้
รหัส
10
20
30
40
41
42
43
44
45
46
48
47

วุฒกิ ารศึกษา
ปริ ญญาเอก
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาตรี
อนุปริ ญญา
ปวส.
ม.6
ปวท.
ม.3
ปวช.
ป.6
ป.4
ต่ากว่า ป.4

เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจะทาการกรองข้ อมูล
ออกมา ดังรู ป
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รายงานจานวนข้ าราชการ แยกสายงาน วุฒิ และเพศ
รายงานจานวนข้ าราชการ แยกสายงาน วุฒิ และเพศ เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในหน่วยงานนันๆมี
้
บุคลากรระดับการศึกษาใดบ้ าง เป็ นข้ าราชการประเภทใด โดยเมื่อคลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือก
เงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้ เลือกประเภทของข้ าราชการที่ต้องการทราบ เช่น
ข้ าราชการสาย ก. โดยสามารถระบุเป็ นช่วงได้ เช่น เลือกประเภทข้ าราชการสาย ก. ถึง ข้ าราชการสาย ข. และ
ส่วนที่สอง จะเป็ นส่วนที่ให้ เลือกหน่วยงานที่ต้องการทราบข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ น
ช่วงหน่วยงานได้ ส่วนสุดท้ าย จะเป็ นส่วนให้ เลือกเพศของบุคลากรที่ต้องการทราบ
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เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้

รายงานจานวนบุคลากร ที่ลาออก/เกษียณ
รายงานจานวนบุคลากร ที่ลาออก/เกษียณ เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงาน มีบคุ ลากรที่
ลาออก หรื อเกษียณ ไปแล้ วเป็ นจานวนเท่าใด ใครบ้ าง และระดับก่อนที่จะลาออกหรื อเกษี ยณ ว่าอยู่ในระดับใด
โดยเมื่อคลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการทราบ ประกอบด้ วย ส่วนที่ให้
เลือกประเภทที่ต้องการทราบ คือ ลาออก หรื อ เกษียณ โดยสามารถระบุเป็ นช่วงได้ และอีกส่วนจะเป็ นส่วนที่ให้
เลือกหน่วยงานที่ต้องการทราบข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้
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ในส่วนนี ้ สามารถแบ่งสถานะบุคลากรออกเป็ น
รหัส
สถานะบุคลากร
60
ลาออก
61
เกษียณ
เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาให้

รายงานจานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่ อ แยกหน่ วยงาน
รายงานจานวนบุคลากรที่ศกึ ษาต่อ แยกหน่วยงาน เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าในแต่ละหน่วยงาน มี
บุคลากรที่ลาศึกษาต่อเป็ นจานวนเท่าใด ใครบ้ าง และระดับก่อนที่จะลาศึกษาต่อว่าอยู่ในระดับใดโดย เมื่อ
คลิ๊กเข้ าเมนูนี ้ จะปรากฏฟอร์ มให้ ผ้ ใู ช้ เลือกเงื่อนไขของขอบเขตที่ต้องการทราบ โดยจะเป็ นส่วนที่ให้ เลือก
หน่วยงานที่ต้องการทราบข้ อมูล โดยสามารถเลือกทุกหน่วยงาน หรื อเลือกเป็ นช่วงหน่วยงานได้
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เมื่อเลือกขอบเขตของข้ อมูลที่ต้องการทราบเรี ยบร้ อยแล้ ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจาทาการกรองข้ อมูล
ออกมาดังรู ป

รายงานจานวนข้ าราชการสายต่ างๆ(สาย ก. ข. และ ค.)
รายงานจานวนข้ าราชการสายต่างๆ ประกอบด้ วย รายงานจานวนข้ าราชการสาย ก. รายงานจานวนข้ าราชการ
สาย ข. รายงานจานวนข้ าราชการสาย ค. เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่าข้ าราชการในแต่ละสาย มีจานวนมาก
น้ อยเพียงใด เมื่อคลิ๊กที่เมนู จะปรากฏรายงานข้ าราชการสายต่างๆตามที่เลือกไว้

โดยข้ าราชการสาย ก. จะประกอบไปด้ วย
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-

อาจารย์

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

-

รองศาสตราจารย์

-

ศาสตราจารย์
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ข้ าราชการสาย ข. ประกอบด้ วย
-

ปฏิบตั กิ ารวิชาชีพ และหัวหน้ าหน่วยงาน

-

ชานาญการ

-

เชี่ยวชาญ

-

เชี่ยวชาญพิเศษ

ข้ าราชการสาย ค. ประกอบด้ วย
-

ปฏิบตั กิ าร และหัวหน้ าหน่วยงาน

-

ชานาญการ

-

ชานาญการพิเศษ

รายงานจานวนผู้ถือตาแหน่ งทางวิชาการแยกตามระดับการศึกษา
รายงานจานวนผู้ถือตาแหน่งทางวิชาการแยกตามระดับการศึกษา เป็ นรายงานที่แสดงให้ ทราบว่า ผู้ถือตาแหน่ง
ทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ฯลฯ แต่ละตาแหน่งมีผ้ จู บการศึกษาในระดับใดบ้ าง เป็ น
จานวนเท่าใด เมื่อเรี ยกใช้ เมนูนี ้ จะแสดงรายงานออกมา ดังรู ป
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