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C H A P T E R  8   

ระบบบุคลากร 

งานบคุลากรเป็นระบบงานของระบบ MIS การท างานของระบบสามารถประวตัเิบือ้งต้นก่อนเข้าท างาน โดยเร่ิม
จากการตรวจสอบจากต าแหน่งและจ านวนท่ีต้องการเพ่ือประกาศจดัรับสมคัร  และตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
ผู้สมคัร  เพ่ือท าการจดัอนัดบัผู้ มีสิทธ์ิเข้าสอบ วชิาท่ีสอบโดยจ าแนกตามต าแหน่งและประเภทพนกังาน และ
ออกรายช่ือผู้ ได้รับการบรรจจุากการผ่านการสอบคดัเลือก และการสอบสมัภาษณ์  จากนัน้จะท าการรับโอนจาก
ระบบงานรับสมคัรเข้าสู่การจดัเก็บทะเบียนประวตัข้ิอมลูบคุลากรแตล่ะคน  สามารถสืบค้นข้อมลูและเรียกดู
ประวตัไิด้สะดวก  เช่น การอบรม การเล่ือน สามารถตรวจสอบเวลาการปฏิบตังิาน  ประวตักิารลาประเภทตา่งๆ 
จ านวนท่ีเหลือ ออกรายกงานการลงเวลาปฏิบตังิาน / การลา / การมาสาย  รายงานค าขอตา่งๆ  

การท างานของระบบบคุลากรจะแบ่งงานออกเป็นหลายๆงาน โดยจะขอแบง่ดงันี ้

งาน ค าอธิบาย 
ก าหนดข้อมลูพืน้ฐาน ท าการบนัทกึข้อมลูพืน้ฐานท่ีจ าเป็น หรือเรียกวา่ข้อมลูระบบ เช่น รายช่ือ

ต าแหน่ง หน่วยงาน เป็นต้น 

ข้อมลูบคุลากร จะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนส าหรับการบนัทกึข้อมลู ซึง่ประกอบไปด้วย 
บนัทกึข้อมลูบคุลากร แก้ไขข้อมลูบุคลากร บนัทกึสถานะบคุลากร ในส่วนท่ี 2 
จะเป็นส่วนส าหรับการค้นหาข้อมลูของบคุลากร 

งานลงเวลา เป็นส่วนท่ีเก็บข้อมลูการลงเวลาของบคุลากรรวมทัง้ข้อมลูการลา 
เคร่ืองราช/เล่ือนขัน้ เป็นส่วนท่ีท าการประมวลผลค านวณเคร่ืองราช ประวตัเิคร่ืองราชฯและการท า

เล่ือนขัน้ของบคุลากร 
รายงาน เป็นการออกรายงานของบคุลากรในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานจ านวนบคุลากร

แยกตามหน่วยงาน รายงานจ านวนบคุลากรในส่วนตา่งๆ เป็นต้น  
 

เม่ือ LOG IN เข้าสู่ระบบบญัชีแล้วจะเหน็เมนหูลกัในการท างานดงัรูป 
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ก าหนดข้อมูลพืน้ฐาน 
ในท่ีนีข้้อมลูพืน้ฐาน คือข้อมลูที่มีการใช้ร่วมกนัจากหลายๆส่วนงานหรือข้อมลูที่ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงบ่อยนกั 
เช่น หน่วยงาน ต าแหน่ง เป็นต้น จงึแยกงานส่วนนีอ้อกมาท าก่อนการเร่ิมงานส่วนอ่ืนๆ 

หน่วยงาน 

ข้อมลูหน่วยงานเป็นการรวบรวมรายช่ือหน่วยงานต่างๆในมหาวทิยาลยัระบบ โดยแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า
หน่วยงานใดสงักดัอยู่ในส่วนใด โดยแบง่ออกได้ ดงันี  ้

รหัส ประเภทหน่วยงาน ค าอธิบาย 
1 คณะ / ส านกั / สถาบนั ระดบัใหญ่ท่ีสดุของการแบง่ในระดบัหน่วยงาน 
2 ภาควชิา / กอง ระดบัรองลงมาในระดบัหน่วยงาน 

3 สาขาวิชา / แผนก ระดบัย่อยท่ีสดุในระดบัหน่วยงาน 

 
และแบง่ต้นสงักดัออกเป็นหน่วยงานตา่งๆ เช่น 

รหัส ต้นสงักดั 
1000000 ส านกังานอธิการบดี 
2000000 คณะเทคโนโลยี 
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3000000 คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 
 

 

วธีิการใช้งานหน้าจอหน่วยงาน 

หน้าจอประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนระบเุง่ือนไข และส่วนแสดงผลลพัธ์ 

 เร่ิมจากระบเุง่ือนไขที่ต้องการทราบ โดยระบปุระเภทของหน่วยงานท่ีต้องการทราบว่าอยู่ในระดบัใด 
จากนัน้จงึระบตุ้นสงักดัของหน่วยงานท่ีต้องการทราบ 

 เม่ือระบเุง่ือนไขแล้ว โปรแกรมจะแสดงผลลพัธ์ท่ีส่วนแสดงผลลพัธ์ (Datasheet) ซึง่ผลลพัธ์จะประกอบไป
ด้วย รหสัหน่วยงาน ช่ือหน่วยงาน ประเภท ต้นสงักดั และ สถานะ ในส่วนของสถานะ จะมี 3 สถานะคือ 10 
: โครงการจดัตัง้ , 20 : เปิด และ 50 : ปิด 

ฐานข้อมูลอ้างอิง 
 

ส่วนของฐานข้อมลูอ้างอิง จะเก็บข้อมลู 3 ส่วนคือ ส่วนฐานข้อมลูข้อมลูอ้างอิงเคร่ืองราช ฐานข้อมลูอ้างอิง
จงัหวดั และฐานข้อมลูอ้างอิงค าน าหน้าช่ือ 
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ส่วนฐานข้อมูลข้อมูลอ้างอิงเคร่ืองราชจะเก็บข้อมลูเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ระดบัตา่งๆทกุระดบั เพ่ือเป็น
ข้อมลูอ้างอิงให้กบับคุลากร โดยเก็บข้อมลูของ ช่ือเตม็ ช่ือย่อ ประเภท และ ระดบัชัน้ 

ในส่วนของฐานข้อมลูอ้างอิงจงัหวดั จะเก็บข้อมลูของจงัหวดัท่ีเก่ียวข้องกบัมหาวิทยาลยัทัง้ในและตา่งประเทศ 
ซึง่การจดัเก็บจะอยู่ในรูปแบบของ รหสัจงัหวดั ช่ือภาษาไทย ช่ือภาษาองักฤษ ช่ือประเทศ เลขหน้ารหสัไปรษณีย์ 
และพืน้ที 
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ในส่วนของฐานข้อมลูอ้างอิง ค าน าหน้าช่ือ เป็นการเก็บข้อมลูของค าน าหน้าช่ือ รวมถงึยศต าแหน่ง เช่น นาย 
นาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นต้น จะเก็บข้อมลูของ รหสัค าน าหน้า ค าน าหน้าเตม็ภาษาไทย ค าน าหน้าเตม็
ภาษาองักฤษ ค าน าหน้าย่อภาษาไทย ค าน าหน้าย่อภาษาองักฤษ และ เพศ 

 
ในส่วนของฐานข้อมลูอ้างอิงทัง้สองส่วนนัน้ เราสามารถเพิ่มข้อมลูเพิ่มเตมิได้ โดยกดปุ่ ม              ซึง่อยู่
บริเวณแถบล่างของฟอร์ม เม่ือกดแล้ว จะปรากฏบนัทดัวา่งให้ส าหรับใส่ข้อมลูเพิ่มเตมิ ซึง่ผู้ ใช้สามารถกรอก
ข้อมลูได้ตามปกต ิ 

ฐานข้อมูลอ้างอิงการศึกษา 
 

ส่วนของฐานข้อมลูอ้างอิงการศกึษา จะประกอบไปด้วย สถาบนัการศกึษา สาขาวชิาวฒุกิารศกึษา และประเทศ 
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ข้อมูลอ้างอิงประเภทรายการ 

ส่วนของฐานข้อมูลอ้างอิงประเภทรายการ จะประกอบไปด้วย ประเภทรายการสถานะบุคลากรและ
ประเภทรายการประวัตบุิคลากร 

 

เป็นข้อมลูอ้างอิงที่น าไปใช้กบั
สถานะ 
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ข้อมูลรายช่ือต าแหน่ง 

 

เป็นข้อมลูต าแหน่งตา่งๆ ซึง่
จ าแนกตามประเภทของ
บคุลากร 

ข้อมูลรายช่ือต าแหน่งบริหาร 

 

ข้อมลูต าแหน่งบริหารจะระบุ
รหสั ช่ือต าแหน่ง ช่ือย่อ และ
เงินประจ าต าแหน่งเพ่ือน าไป
อ้างอิงต าแหน่งทางวชิาการ
ของพนกังาน ส่วนข้อมลูผู้
ครอบครองจะเป็นส่วนของ
ระบบไม่ต้องกรอก 
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ข้อมูลรายช่ือต าแหน่งทางวิชาการ 

 

ข้อมลูต าแหน่งวิชาการจะระบุ
รหสั ช่ือต าแหน่งและเงิน
ประจ าต าแหน่งเพ่ือน าไป
อ้างอิงต าแหน่งทางวชิาการ
ของพนกังาน 

ข้อมูลรายช่ือต าแหน่งวิชาชีพ 

 

ข้อมลูต าแหน่งวิชาชีพจะระบุ
รหสั ช่ือต าแหน่งและเงิน
ประจ าต าแหน่งเพ่ือน าไป
อ้างอิงต าแหน่งทางวชิาชีพ
ของพนกังาน 
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ข้อมูลอัตราก าลัง 

เป็นข้อมลูอตัราก าลงัของมหาลยัในหน่วยงานต่างซึง่น าไปใช้เปิดรับสมคัรและแตง่ตัง้ให้
บคุลากร ความแตกต่างของข้อมลูอตัราก าลงัและข้อมลูต าแหน่งคือ ข้อมลูอตัราก าลงัน าข้อมลู
ต าแหน่งมาใช้ เช่นข้อมลูต าแหน่ง เลขานกุารมีได้ 1 ต าแหน่ง แต ่มีได้หลายอตัราในหนึง่ 
หน่วยงานและสามารถมีได้ในแตล่ะหน่วยงาน ข้อมลูอตัราก าลงัจะเช่ืออยู่กบัข้อมลูบคุลากร(ผู้
ครองต าแหน่ง) 

 

ข้อมูลบุคลากร 
ในส่วนนีจ้ะเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัข้อมลูของบคุลากรทัง้หมด ซึง่จะแบง่ออกเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ ส่วนของข้อมลู 
และส่วนของการค้นหา 

บันทกึข้อมูลบุคลากร 

 
ในส่วนการบนัทกึข้อมลูบคุลากรนี ้ เป็นการเพิ่มข้อมลูของบคุลากรเข้าสู่ระบบ โดยเม่ือเข้าสู่หน้าจอแล้วจะ
ปรากฏดงัรูป หากเราต้องการค้นหาข้อมลูบคุลากรท่ีมีอยู่แล้ว ในกรณีท่ีไม่ทราบรหสั ให้กดปุ่ ม [ค้นหา] เพ่ือท า
การค้นหาข้อมลู  ซึง่วธีิการใช้งานในส่วนนีจ้ะขอกล่าวในเร่ืองการค้นหาข้อมลูบคุลากรตอ่ไป 
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ส่วนในกรณีท่ีทราบรหสัของบคุลากร ก็สามารถระบรุหสัไปได้ในช่องท่ีก าหนด แล้วกดปุ่ ม [ENTER] ระบบก็จะ
แสดงข้อมลูที่ต้องการออกมา  สามารถท าได้โดยกดท่ีปุ่ ม [+] จะปรากฏหน้าจอดงัรูป จากนัน้จงึท าการกรอก
ข้อมลูให้ครบตามที่ต้องการ  

 ข้อมูลทั่วไป 
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ท่ีอยู่-ตดิตอ่ 

 

ต าแหน่งปัจจุบนั 

 

ข้อมลูส่วนบคุคล 

 

รายช่ือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ประวตักิารศกึษา 

 

ประวตักิารท างาน 

 

แก้ไขข้อมูลบุคลากร 

ในส่วนของการแก้ไขข้อมลูบคุลากร สามารถท่ีจะเข้าไปท าการแก้ไขได้สามวธีิ  

วธีิท่ีหนึง่ ถ้าทราบรหสัก็ระบรุหสัแล้วแล้วกดปุ่ ม [ENTER]แล้วเข้าไปท าการแก้ไขข้อมลู 

วธีิท่ีสอง ในกรณีไม่ทราบรหสั ให้คลิกปุ่ มค้นหา 

 

โดยอาจใช้วธีิการค้นหา
ข้อมลูของบคุลากรท่ี
ต้องการออกมาก่อน ซึง่
สามารถระบขุอบเขตของ
บคุลากรท่ีต้องการทราบได้
จากฟอร์มการค้นหาข้อมลู
บคุลากร เม่ือก าหนด
ขอบเขตท่ีต้องการค้นหา
แล้ว กดปุ่ ม [ค้นหา] ระบบ
ก็จะท าการ 

แสดงข้อมลูในขอบเขตท่ีต้องการออกมา ดบัเบลิคลิกท่ีแถบด้านหน้าของรายช่ือพนกัท่ีต้องการท าการ
แก้ไข 
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วธีิท่ีสาม ระบหุน่วยงานแลสถานะของพนกังาน 

 

 

ระบหุน่วยงานและสถานะจากด้วน
บนซ้าย ช่องด้วนซ้ายก็จะมีรายช่ือ
พนกังานท่ีอยู่ในสงัดกัหน่วยงาน
และสถานะที่ระบดุงัรูป คลิดท่ีช่ือ
พนกังานท่ีต้องการ เพ่ือแก้ใขข้อมลู
พนกังาน 

ค านวณเกษียณอายุ 

 

ท าการค านวณวนัท่ีท่ีเกษียณอายุ
ของพนกังาน 

 

บันทกึสถานะบุคลากร 

การบนัทกึสถานะบคุลากรเป็นการบนัทกึ ประวตักิารศกึษา การท างาน ลาศกึษาตอ่  การท่ีจะบนัทกึสถานะได้ 
ต้องดงึข้อมลูของบคุลากรออกมาก่อน โดยใช้วธีิการค้นหาข้อมลูตามปกติ 

 
เม่ือท าการค้นหาข้อมลูของบคุลากรท่ีต้องการออกมาแล้ว ให้ท าการดบัเบิล้คลิ๊กท่ีรายช่ือบคุลากรนัน้ๆ 
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ในหน้าจอนีจ้ะแสดงรายละเอียดของการบนัทกึการเล่ือนขัน้ ปรับเงินเดือน สมาชิก กบข. โทษทางวินยั เป็นต้น
และส่วนของการบนัทกึประวตักิารลาซึง่ในทัง้ 2 ส่วนนี ้สามารถท าการแก้ไขและเพิ่มเตมิข้อมลูได้ตามปกติ 

 

บันทกึประวัติฝึกอบรม/ไปราชการ 

เป็นการบนัทกึประวตัิการฝึกอบรมและไปราชการของพนกังาน โดยระบปุระเภทของการบนัทกึ วนัท่ีไปจากวนัท่ี
ถงึวนัท่ี เลขท่ีเอกสาร สถานท่ี หวัข้อเร่ืองที่ ไป เป็นต้น 
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ข้อมูลงานลงเวลา 

ข้อมูลกลุ่มการลงเวลา 

 

เป็นการ set คา่ของกลุ่มการลง
เวลา สถานะการลงเวลา, เวลา
เข้า-ออก เวลาท่ีเข้า-ออกท่ีถือ
เป็นสาย, ระบเุวลาท่ีเข้า-ออก 
ก่อน/หลงันบัเป็นขาด, เวลาเร่ิม
หยดุพกั-กลบัมาท างาน, 
จ านวนเวลาท างานทัง้หมด, วนั
ท างานและวนัหยุดใน 1 

1 สปัดาห์, โอทีสงูสดุ/ต ่าสดุและรูปแบบการท างาน(นอก/ใน หน่วยงาน) 
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ข้อมูลกลุ่มการลา 

 

เป็นการ set คา่ของกลุ่มการลา
เพ่ือเอาไปใช้ในการลาของ
พนกังานแตล่ะคน ซึง่น าไป
ค านวณหาจ านวนวนัลาแตล่ะปี
(หน้าจอ ก ำหนดสิทธิกำรลำ
ของพนกังำนในรำยปี) 

โดยต้องระบรุหสัการลาท่ีจะใช้ 
จ านวนวนัลาได้ ชนิดของการลา
(ชาย/หญิง ถ้าไม่ระบจุะ
หมายถงึทัง้หมด) และระบกุาร
สะสมหรือเปล่า ถ้าระบตุ้องระบุ
จ านวนสะสมสงูสดุ 

ข้อมูลปฏิทนิประจ าปี 

เป็นการตัง้คา่วนัเวลาในรอบปีของแตล่ะปีรวมทัง้วนัหยดุประจ าปี โดยระบสุถานะของวนั 

N : วนัท างานปกติ, H : วนัหยดุประจ าปี, Y : วนัหยดุประจ าสปัดาห์, W :  วนัทีงานชดเชย 

 

NEW การตัง้รอบปีใหม่ที่ยงัไม่มี
ในระบบโดยระบปีุท่ีต้องการ
(ค.ศ.)  

COPY คดัลอกวนั(ทัง้ปี)มาก
จากปีมาจากปีท่ีต้องการ 

UPDATE แก้ไขวนัหยดุประจ า
สปัดาห์ของปีท่ีระบใุห้ถูกต้อง 

ENTER แก้ไขวนัหยุดของ
ประจ าปี ซึง่เป็นข้อมลูที่ระบบ
น ามาใช้ในกรณีสร้างปีใหม่ 



ADVANCE VISION SYSTEMS: STAFF  8-21 

ข้อมูลวันหยุดประจ าปี 

 

ตัง้คา่วนัหยดุประจ าปี ท่ีเป็นวนัเดียวกนัทกุๆปี 

น าไปใช้ในการ set วนัในแตล่ะรอบปี 

โดยระบวุนัและเดือนใน format DD/MM 

และตามด้วยค าอธิบายของวนันัน้ 

ส่วนวนัหยดุท่ีไม่ก าหนดวนัแน่นอนในแตล่ะรอบ
ปี ให้ตัง้คา่ได้ท่ี ข้อมูลปฏิทินประจ ำปี  

รอบการประเมิน 

  

ประเภทรอบการประเมิน 

รอบปี คือการตัง้ช่วงวนัท่ีจาก-ถงึ
ภายในรอบปีท่ีประเมิน ครัง้ที่ต้อง
เป็น 0 เทา่นัน้ 

รอบการประเมิน คือการตัง้ช่วง
วนัท่ีจาก-ถงึภายในรอบการ
ประเมินแตล่ะครัง้ (1..N) 

ตัง้คา่วนัรอบการประเมินของแตล่ะปี เพ่ือน าไปใช้ในการคดิการลาตา่ง ๆ  
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ก าหนดสิทธิการลาของพนักงานในรายปี 

  

อ้างอิงหน้าจอ ข้อมูลกลุ่มกำรลำ 
และ หน้าจอ รอบกำรประเมิน 

ระบบจะค านวณจ านวนวนัท่ีลา
ได้และจ านวนวนัท่ีลาไปจากรอบ
ปีการประเมิน 

บันทกึวันลา 

การบนัทกึวนัลาของบคุลากร มีลกัษณะคล้ายกบัการบนัทกึข้อมลูทัว่ไปในระบบ เป็นการบนัทกึวนัลาของ
บคุลากรแตล่ะคน โดยแบง่ออกเป็นการลาประเภทต่างๆ เช่น ลาป่วย ลากิจ ลาพกัร้อน   การท่ีจะบนัทกึวนัลาได้ 
ต้องดงึข้อมลูของบคุลากรออกมาก่อน โดยใช้วธีิการค้นหาข้อมลูตามปกติ 

 
เม่ือท าการค้นหาข้อมลูของบคุลากรท่ีต้องการออกมาแล้ว ให้ท าการดบัเบิล้คลิ๊กท่ีรายช่ือบคุลากรนัน้ๆ เพ่ือท่ีจะ
เข้าไปกรอกข้อมลูการลาตอ่ไป 
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ในเร่ืองของการลา จะเก็บข้อมลูของ จ านวนครัง้ที่ลา จ านวนวนัลา รายละเอียดตา่งๆของการลา 

การท างานในส่วนนีจ้ะแบง่ประเภทการลาได้หลายประเภท ดงันี  ้

รหัส ประเภทการลา 
40 ลาป่วย 

41 ลากิจ 
42 ลาพกัร้อน 
43 ลาพกัผ่อน 

44 ลาศกึษาตอ่ 
45 ลาพฒันาความรู้ 
46 ลาคลอด 
47 ลาอปุสมบท 

48 ลาเกณฑ์ทหาร 
49 ลาสมรส 
51 ยกเลิกวนัลา 

 

ในการบนัทกึการลานีส้ามารถแจ้งได้วา่บคุลากรคนนัน้ๆมีสิทธ์ิลาได้ก่ีวนั ใช้ไปแล้วก่ีวนั และคงเหลืออีกก่ีวนั 
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การบันทกึและแก้ไขการลงเวลาปฏิบัตงิาน 

 
 

ในบนัทกึการลงเวลาของพนกังานท่ีไม่ได้ท าการลงเวลาท าได้โดยการกรอกจากหน้าจอก กำรบกัทึกกำรลงเวลำ
ปฏิบติังำน (จากหน้าจอข้างบน) โดยระบวุนัท่ี และรหสัพนกังาน (รหสัพนกังานสามารถท าการค้นหาพนกังานได้โดย
กรด Spacebar ระบบจะเปิดหน้าจอค้นหาพนกังานให้) ระบเุวลาเข้า-ออก หน้าจอนีส้ามารถแห้ไขเวลาเข้าออกของ
พนกังานได้ด้วย (หลงัจากมีการดงึข้อมลูจากแฟ้มข้อมลู) เพ่ือป้องกนัการดงึข้อมลูจากแฟ้มข้อมลูมาแทนท่ีเวลาท่ี
แก้ไขไปแล้วต้องเปล่ียนสถานะ กำรแก้ไขข้อมูล ให้เป็น N : NO 

การดงึข้อมูลการลงเวลาของพนักงาน 

 
 

การเข้าออกของพนกังานจะมีการเก็บข้อมลูเวลาเข้า
ออกเป็นแฟ้มข้อมลู ซึง่ช่ือแฟ้มข้อมลูเป็นวนัท่ีท่ีบนัทกึ
เวลาเข้าออก การดงึข้อมลูเข้าสู่ระบบท าได้โดยการ 
ระบ ุแฟ้มข้อมลูทีเก็บวนัเวลาเขาออกของพนกังาน 
แล้วคลิก “น าเข้าข้อมลู” เพ่ือท าการน าข้อมลูเข้าสู่
ระบบ 

หมายเหต ุเวลาท่ีท าการดงึแล้วสามารถแก้ไขได้จาก 
กำรบกัทึกกำรลงเวลำปฏิบติังำน 
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เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 

ประวัตเิคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

เป็นข้อมลูเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีได้รับมาของบคุลากร ซึง่ข้อมลูตรงส่วนนีต้้องน าไปท าการประมวลผลหาผู้ ท่ี
ควรจะขอเคร่ืองราชในแตล่ะปี ถ้าหากข้อมลูส่วนนีไ้ม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้การค านวณของระบบผิดพลาดไปด้วย 
ในกรณีท่ีเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ย้อนหลงั ต้องมีการกรอกข้อมลูเข้าไป โดยเลือกอิสริยาภรณ์ วนัท่ีขอ วนัท่ี
ได้รับ เป็นต้น 

 
 

ค านวณล่ือนเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

การค านวณเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จะเป็นการประมวลผล โดยน าเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ท่ีเคยได้รับมาท าการ
ค านวณ เพ่ือหาวา่ใครท่ีมีสิทธ์ิท่ีจะขอเคร่ืองราชฯ ในปีนัน้ๆ  และหลงัจากประมวลผลแล้วก็สามารถท่ีจะออก
รายงาน ผู้ขอพระราชอิสริยาภรณ์ 

- คลิกค านวณเพ่ือประมวลผล โดยระบวุนัเฉลิมพระชนฯ  

- ระบวุนัท่ีขอแล้ว คลิก ส่งคา่เพ่ือเก็บคา่วนัท่ีขอเคร่ืองราชฯ  

- หลงัจากได้รับแล้วระบวุนัท่ีได้รับแล้วคลิกส่งค่า เพ่ือเก็บวนัท่ีได้รับเคร่ืองราชฯ 

- หลงัจาก นัน้ก็ส่งเข้าฐานข้อมลูเพ่ือท าการเก็บเป็นประวตัิการับเคร่ืองราชฯ 
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รายงานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

 

รายงานบญัชีแสดง
คณุสมบตัขิองข้าราชการ
ซึง่เสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
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รายงานบญัชีรายช่ือ
ข้าราชการผู้ขอพระราช
อิสริยาภรณ์ 

 

รายงานข้อมลูเบือ้งต้นผู้
ขอพระราชอิสริยาภรณ์ 

 

งานเล่ือนขัน้ 

ค านวณการเล่ือนขัน้ 

เป็นการค านวณการเล่ือนขัน้ของพนกังานในแตล่ะปี ต้องระบปีุ กลุ่มที่ต้องการเล่ือน เป็นครัง้ที่ 1 หรือท่ี 2 ขัน้
เร่ิมต้นท่ีจะเล่ือน หลงัจากค านวณแล้ว สามารถท่ีจะปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม ขัน้ตอนการท าคือ 

1. น าเข้าบคุลากรที่ต้องการท าการเล่ือนขัน้ โดยระบปีุ กลุ่ม ครัง้ที่และหน่วยงานของบคุลากร 

2. ท าการปรับการเล่ือนขัน้คา่เริมต้นแล้วคลิกที่ปุ่ มปรับขัน้ 
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3. ท าการปรับแก้การเล่ือนขัน้ตา่งๆตามความต้องการซึง่มีอยู่สามส่วนคือ ส่วนเร่ิมต้น ส่วนของคณะ และ
ส่วนกลาง 

4. สามารถพิมพ์ออกรายงานได้ โดยคลิกที่ปุ่ มพิมพ์ จะมี Menu ให้เลือกรายงานท่ีต้องการพิมพ์ดงั

รูป  

5. เม่ือท าการปรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก็สามารถท าการปรับการเล่ือนขัน้ บคุลากรจริงได้เลย 

 

 
ส่วนข้อมลูด้านล่างคือ ข้อมลูสรุปตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกลบัการปรับการเล่ือนขัน้ 

ค านวณจ านวนคนในการเล่ือนขัน้ 

เป็นข้อมลูจ านวนคนท่ีได้เล่ือนขัน้ของแตล่ะคณะ/หน่วยงาน ของแตล่ะปี ขัน้ตอนการท าคือ 

1 น าเข้าข้อมลูโดยระบุปีและกลุ่มการเล่ือนขัน้ 

2 ค านวณจ านวนบคุลากรที่จะเล่ือนขัน้ 

3 ท าการปรับปรุงโควต้าคณะจริง 
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4 ออกรายงานโดยคลิกท่ีปุ่ ม”พิมพ์”ดงัภาพ 

 

 

ค านวณวงเงนิในการเล่ือนขัน้ 

เป็นการค านวณภาพรวมทัง้ปีของการเล่ือนขัน้ โดยระบปีุ กลุ่มการเล่ือนขัน้ การน าเข้าครัง้แรกเลือกประเภทเป็น 
น าเข้าคณะ 
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ส่วนด่านล่างเป็นการสรุปข้อมลูตา่งของการค านวณวงเงิน 

เงนิสะสมพนักงาน 

ในกรณีท่ีมีการเล่ือนขัน้แล้วแตมี่วงเงินเหลือสามารถท่ีจะเก็บไปใช้ในปีถดัไปได้ ซึง่ถ้ามีการท าในปีก่อนปีท่ีระบุ
สามารถท่ีจะ import มายงัปีท่ีท าการได้ ซึง่สามารถสะสมได้ทัง้ส่วนของคณะและส่วนกลาง 
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ค้นหา 

การค้นหาข้อมูลบุคลากร 

ในการค้นหาข้อมลูบคุลากร จะแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีระบขุอบเขตท่ีต้องการ และส่วนของการแสดงผล
การค้นหา  การใช้งานการค้นหาข้อมลูบคุลากรสามารถท าได้โดยการระบเุง่ือนไขของบคุลากร ซึง่เง่ือนไขตา่งๆ
ประกอบไปด้วย รหสับคุลากร ประเภทบคุลากร(เช่น 1 : ข้าราชการ สาย ก) เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง
(เช่น 1 : พนกังานวิชาการ)  สงักดัหน่วยงาน หรืออาจจะใช้วธีิระบช่ืุอ สกลุ เพ่ือเรียกดขู้อมลู 

 
 

ในกรณีท่ีไม่ทราบข้อมลูในส่วนท่ีมีให้ระบ ุสามารถปล่อยช่องนัน้ให้ว่างไว้ได้ แตท่ัง้นี ้ในการค้นหาจะต้องระบุ
เง่ือนไขอย่างน้อย 1 อย่าง  เม่ือระบขุอบเขตเง่ือนไขตามท่ีต้องการแล้ว กดปุ่ ม [ค้นหา] ระบบจะท าการแสดง
ข้อมลูตามเง่ือนไขที่ก าหนดออกมา 
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รายงาน 

รายงานบุคลากร 

รายงานรายช่ือบุคลากร แยกหน่วยงานต้นสังกัด 

รายงานรายช่ือบุคลากร แยกหน่วยงาน เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ในแตล่ะหน่วยงานมีใครสงักดัอยู่บ้าง มี
ข้าราชการระดบัใด สงักดัอยู่เทา่ใด โดยเม่ือคลิ๊กเข้าเมนนีู ้ จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ี
ต้องการทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้เลือกประเภทของข้าราชการท่ีต้องการทราบ เช่น ประเภทข้าราชการสาย 
ก. โดยสามารถระบเุป็นช่วงได้ เช่น เลือกจากข้าราชการสาย ก. ถงึ ข้าราชการสาย ค. และอีกส่วนจะเป็นส่วนท่ี
ให้เลือกหน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 

 
เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ ซึง่ประเภทบคุลากรแบง่ออกได้เป็น 

รหสั ประเภท 
1 ข้าราชการ สาย ก 
2 ข้าราชการ สาย ข 

3 ข้าราชการ สาย ค 
4 ลกูจ้างประจ า 
5 ลกูจ้างชัว่คราว 
6 พนกังานวชิาการ 

7 พนกังานปฏิบตัิการ 
9 ข้าราชการบ านาญ 
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รายงานวันลา 

รายงานวนัลาของบคุลากร เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่บคุลากรแตล่ะคนมีจ านวนวนัลาเท่าใด ใช้วนัลาไป
แล้วก่ีวนั วนัใดบ้าง ใครเป็นผู้  โดยเม่ือคลิ๊กเข้าเมนนีู ้จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการ
ทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้เลือกว่าจะแสดงตามหน่วยงานในลกัษณะใด(ตามการปฏิบตัิหน้าท่ี หรือ ตาม 
จ.18) เลือกจากหน่วยงานใด ประเภทการลาแบบใด และในช่วงวนัใด 

 
เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ 
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รายงานจ านวนบุคลากร แยกหน่วยงาน 

รายงานจ านวนบุคลากร แยกหน่วยงาน มีลกัษณะคล้ายกบั รายงานรายช่ือบุคลากร แยกหน่วยงาน  เป็น
รายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ในแตล่ะหน่วยงานมีข้าราชการระดบัใด สงักดัอยู่เทา่ใด โดยเม่ือ คลิ๊กเข้าเมนนีู ้ จะ
ปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการทราบ เป็นส่วนท่ีให้เลือกหน่วยงานท่ีต้องการทราบ
ข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 

 
เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ 
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รายงานการถือครองต าแหน่งทางบริหาร 

รายงานการถือครองต าแหน่งทางบริหาร เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบว่าในแตล่ะหน่วยงานมีผู้ ถือต าแหน่ง
ทางการบริหารอยู่เทา่ใด ใครบ้าง ถือครองในต าแหน่งใด เป็นข้าราชการประเภทใด ระดบัใด โดยเม่ือคลิ๊กเข้า
เมนนีู ้ จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้เลือกประเภท
ของต าแหน่งทางการบริหารท่ีต้องการทราบ เช่น ต าแหน่งอธิการบดี โดยสามารถระบเุป็นช่วงได้ เช่น เลือก
ต าแหน่งอธิการบดี  ถงึ ผอ.วทิยาลยั และอีกส่วนจะเป็นส่วนท่ีให้เลือกหน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมลู โดย
สามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 

 
โดยต าแหน่งทางบริหารสามารถแบ่งได้ดงันี ้

รหสั ต าแหน่ง 
1 อธิการบดี 

2 รองอธิการบดี 
3 ผู้ช่วยอธิการบดี 
4 คณบดี 
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5 ประธานสาขาวิชา 
6 ผอ.สถาบนั 

7 ผอ.ส านกั 
8 ผอ.ศนูย์ 
9 ผอ.วทิยาลยั 

10 ผอ.กอง 
11 หวัหน้าแผนกอิสระ 
12  รองคณบดี 

13  รองประธานสาขาวิชา 
14  รอง ผอ.สถาบนั 
15  รอง ผอ.ส านกั 

16 รอง ผอ.ศนูย์ 
17  รอง ผอ.วทิยาลยั 
18  รองหวัหน้าแผนกอิสระ 

19  หวัหน้าภาควชิา 
 

เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ ดงัรูป 
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รายงานบุคลากรตามวุฒกิารศึกษา 

รายงานบคุลากรตามวฒุิการศกึษา เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบว่าในแตล่ะหน่วยงาน มีบคุลากรท่ีจบ
การศกึษาในระดบัใดบ้าง จ านวนเทา่ใด โดยเม่ือคลิ๊กเข้าเมนนีู ้จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขต
ท่ีต้องการทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้เลือกระดบัการศกึษาที่ต้องการทราบ เช่น ปริญญาเอก โดยสามารถ
ระบเุป็นช่วงได้ เช่น เลือกระดบัปริญญาเอก ถงึ ปริญญาตรี และอีกส่วนจะเป็นส่วนท่ีให้เลือกหน่วยงานท่ี
ต้องการทราบข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 

 
โดยวฒุกิารศกึษาสามารถแบง่ได้ดงันี ้

รหสั วฒุกิารศกึษา 
10  ปริญญาเอก 

20  ปริญญาโท 
30  ปริญญาตรี 
40  อนปุริญญา 
41  ปวส. 

42  ม.6 
43  ปวท. 
44  ม.3 

45  ปวช. 
46  ป.6 
48  ป.4 

47  ต ่ากวา่ ป.4 
 

เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจะท าการกรองข้อมลู
ออกมา ดงัรูป 
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รายงานจ านวนข้าราชการ แยกสายงาน วุฒ ิและเพศ 

รายงานจ านวนข้าราชการ แยกสายงาน วฒุ ิ และเพศ เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบว่าในหน่วยงานนัน้ๆมี
บคุลากรระดบัการศกึษาใดบ้าง เป็นข้าราชการประเภทใด โดยเม่ือคลิ๊กเข้าเมนนีู ้ จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือก
เง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้เลือกประเภทของข้าราชการท่ีต้องการทราบ เช่น 
ข้าราชการสาย ก. โดยสามารถระบเุป็นช่วงได้ เช่น เลือกประเภทข้าราชการสาย ก. ถงึ ข้าราชการสาย ข. และ
ส่วนท่ีสอง จะเป็นส่วนท่ีให้เลือกหน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็น
ช่วงหน่วยงานได้ ส่วนสดุท้าย จะเป็นส่วนให้เลือกเพศของบคุลากรที่ต้องการทราบ 
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เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ 

 

รายงานจ านวนบุคลากร ที่ลาออก/เกษียณ 

รายงานจ านวนบุคลากร ท่ีลาออก/เกษียณ เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ในแตล่ะหน่วยงาน มีบคุลากรท่ี
ลาออก หรือเกษียณ ไปแล้วเป็นจ านวนเท่าใด ใครบ้าง และระดบัก่อนท่ีจะลาออกหรือเกษียณ ว่าอยู่ในระดบัใด
โดยเม่ือคลิ๊กเข้าเมนนีู ้ จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการทราบ ประกอบด้วย ส่วนท่ีให้
เลือกประเภทท่ีต้องการทราบ คือ ลาออก หรือ เกษียณ โดยสามารถระบเุป็นช่วงได้ และอีกส่วนจะเป็นส่วนท่ีให้
เลือกหน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 
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ในส่วนนี ้สามารถแบง่สถานะบคุลากรออกเป็น 

รหสั สถานะบคุลากร 
60  ลาออก 

61  เกษียณ 
เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาให้ 

 
 

รายงานจ านวนบุคลากรท่ีลาศึกษาต่อ แยกหน่วยงาน 

รายงานจ านวนบุคลากรท่ีศกึษาตอ่ แยกหน่วยงาน เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ในแตล่ะหน่วยงาน มี
บคุลากรท่ีลาศกึษาตอ่เป็นจ านวนเทา่ใด ใครบ้าง และระดบัก่อนท่ีจะลาศกึษาตอ่ว่าอยู่ในระดบัใดโดย   เม่ือ 
คลิ๊กเข้าเมนนีู ้ จะปรากฏฟอร์มให้ผู้ ใช้เลือกเง่ือนไขของขอบเขตท่ีต้องการทราบ โดยจะเป็นส่วนท่ีให้เลือก
หน่วยงานท่ีต้องการทราบข้อมลู โดยสามารถเลือกทกุหน่วยงาน หรือเลือกเป็นช่วงหน่วยงานได้ 
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เม่ือเลือกขอบเขตของข้อมลูที่ต้องการทราบเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ ม [PROCESS] ระบบจ าท าการกรองข้อมลู
ออกมาดงัรูป 

 

รายงานจ านวนข้าราชการสายต่างๆ(สาย ก. ข. และ ค.) 

รายงานจ านวนข้าราชการสายต่างๆ ประกอบด้วย รายงานจ านวนข้าราชการสาย ก. รายงานจ านวนข้าราชการ
สาย ข. รายงานจ านวนข้าราชการสาย ค.  เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ข้าราชการในแตล่ะสาย มีจ านวนมาก
น้อยเพียงใด เม่ือคลิ๊กที่เมน ูจะปรากฏรายงานข้าราชการสายต่างๆตามที่เลือกไว้ 

 
 

โดยข้าราชการสาย ก. จะประกอบไปด้วย 
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- อาจารย์ 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

- รองศาสตราจารย์ 

- ศาสตราจารย์ 

ข้าราชการสาย ข. ประกอบด้วย 

- ปฏิบตักิารวชิาชีพ และหวัหน้าหน่วยงาน 

- ช านาญการ 

- เช่ียวชาญ 

- เช่ียวชาญพิเศษ 

ข้าราชการสาย ค. ประกอบด้วย 

- ปฏิบตักิาร และหวัหน้าหน่วยงาน 

- ช านาญการ 

- ช านาญการพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานจ านวนผู้ถือต าแหน่งทางวิชาการแยกตามระดับการศึกษา 

รายงานจ านวนผู้ ถือต าแหน่งทางวชิาการแยกตามระดบัการศกึษา เป็นรายงานท่ีแสดงให้ทราบวา่ ผู้ ถือต าแหน่ง
ทางวชิาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ฯลฯ แตล่ะต าแหน่งมีผู้จบการศกึษาในระดบัใดบ้าง เป็น
จ านวนเทา่ใด เม่ือเรียกใช้เมนนีู ้จะแสดงรายงานออกมา ดงัรูป 
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