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ภาคที ่ 

ระบบสารสนเทศบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 
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วิธีใชง้านระบบสารสนเทศบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

 การใช้งานระบบระบบสารสนเทศบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จะแบ่งการใช้งานของระบบออกเป็นสามส่วน 

คือ 1. ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 2. ส่วนของบุคลากรและคณาจารย์ และ 3. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

การใช้งานทั้งสามส่วนน้ีจะถูกระบบจัดการจ ากดัสทิธิ์การใช้งานให้เข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกนัไป 

 

1. ส าหรบัการใชง้านของบุคคลทัว่ไป 

 

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเวบ็ไซต์แล้วผู้ใช้ทั่วไปสามารถเลือกค้นหาบุคลากรได้ แต่จะไม่สามารถ

ท าการบันทกึประวัติส่วนตัวได้ ถ้าต้องการบันทกึประวัติส่วนตัวจะต้องท าการขอ username และ 

password จากผู้ดูแลระบบ 

 

1.1 การเข้าสู่หน้าหลักเม่ือเปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์และก าหนดที่อยู่ไปยังเวบ็ไซต์ 

 
 

ภาพที ่1แสดงภาพหน้าจอหลักของระบบ 
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1.2 การเข้าสู่หน้าค้นหาบุคลากรส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป 

คลิกเลือก ค้นหาบุคลากร ผู้ใช้สามารถค้นหาตามข้อมูล ได้แก่ สายงาน, ต าแหน่งทาง

วิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร, ช่ือ, นามสกุล, หน่วยงาน, สาขา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” ดัง

ภาพที่ 2 ข้อมูลของบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกบัมีปุ่ม

แสดงเพ่ิม ดังภาพที่ 3 คลิกปุ่ม “แสดงเพ่ิม” เพ่ือที่จะได้ดูประวัติส่วนตัวของบุคลากรเพ่ิมเติม ดัง

ภาพที่ 4 

 

ภาพที ่2หน้าค้นหาข้อมูลบุคลากรของผู้ใช้งานทั่วไป 

 

ภาพที ่3หน้าแสดงข้อมูลบุคลากรของผู้ใช้งานทั่วไป 
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ภาพที ่4หน้าแสดงข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติมของผู้ใช้งานทั่วไป 
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2. ส าหรบัการใชง้านของบุคคลากรและคณาจารย ์

 

เมื่อผู้ใช้เข้าใช้งานเวบ็ไซต์แล้วบุคลากรและคณาจารย์ที่ได้รับ username และ password

จากผู้ดูแลระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกค้นหาบุคลากรได้ และสามารถท าการบันทกึ แก้ไข 

ประวัติส่วนตัวได้ ท าการบันทกึ แก้ไข ประวัติการท างานได้ ท าการบันทกึ แก้ไข ประวัติการศึกษา

ได้ 

2.1 เข้าสู่ระบบของบุคลากรและคณาจารย์  

เข้าสู่หน้าหลักเมื่อเปิดโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ ดังภาพที่ 1 คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ

ฐานข้อมูลบุคลากร” เพ่ือท าการเข้าสู่ระบบของบุคลากรและคณาจารย์ จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 5 

 

ภาพที ่5หน้าแสดงข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติมของผู้ใช้งานทั่วไป 

*** กรณีการเข้าสู่ระบบไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่6แจ้งเตือน กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง หรือ ไม่ได้กรอก 
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ภาพที ่7แจ้งเตือน เมื่อ มีการเข้าหน้า “เข้าสู่ระบบ” โดยการใช้งาน URL 

2.2 เมื่อท าการเข้าสู่ระบบของบุคลากรและคณาจารย์ มาเรียบร้อยแล้ว  

คลิกเลือก ค้นหาบุคลากร ผู้ใช้สามารถค้นหาตามข้อมูล ได้แก่ สายงาน, ต าแหน่งทาง

วิชาการ, ต าแหน่งทางบริหาร, ช่ือ, นามสกุล, หน่วยงาน, สาขา แล้วคลิกปุ่ม “ค้นหาข้อมูล” ดัง

ภาพที่ 8 ข้อมูลของบุคลากรภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะปรากฏขึ้นพร้อมกบัมีปุ่ม

แสดงเพ่ิม ดังภาพที่ 9 คลิกปุ่ม “แสดงเพ่ิม” เพ่ือที่จะได้ดูประวัติส่วนตัวของบุคลากรเพ่ิมเติม ดัง

ภาพที่ 10 

 

ภาพที ่8แสดงข้อมูลบุคลากรของบุคลากรและคณาจารย์ 
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ภาพที ่9หน้าแสดงข้อมูลบุคลากรของบุคลากรและคณาจารย์ 
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ภาพที ่10หน้าแสดงข้อมูลบุคลากรเพ่ิมเติมของบุคลากรและคณาจารย์ 
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2.3 หน้าจอการบันทกึ,เพ่ิมและแก้ไขประวัติส่วนตัว,ประวัติการท างานและประวัติการศึกษาของ

บุคลากรและคณาจารย์ 

 

ภาพที ่11หน้าแสดงการบันทกึ,เพ่ิมและแก้ไขข้อมูลของบุคลากรและคณาจารย์ 
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2.4 หน้าจอการแก้ไขประวัติส่วนตัวของบุคลากรและคณาจารย์ 

 เมื่อคลิกปุ่ม “แก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัว” เพ่ือท าการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบุคลากรและ

คณาจารย์โดยตนเอง ดังภาพที่ 11 จะแสดงหน้าจอแก้ไขประวัติส่วนตัวของบุคลากรและ

คณาจารย์ ดังภาพที่ 12 

 

ภาพที ่12หน้าแสดงแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวของบุคลากรและคณาจารย์ 
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*** กรณี “รหัสผ่านเข้าระบบ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่13แจ้งเตือน “รหัสผ่านเข้าระบบ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “รหัสผ่านเข้าระบบ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่14แจ้งเตือน “รหัสผ่านเข้าระบบ” ท าการบันทกึไม่ตรงกนั 

*** กรณี “เลขที่อตัราบุคลการ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่15แจ้งเตือน “เลขที่อตัราบุคลการ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “ค าน าหน้าช่ือ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่16แจ้งเตือน “ค าน าหน้าช่ือ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “ช่ือ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

ภาพที ่17แจ้งเตือน “ช่ือ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “นามสกุล” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่18แจ้งเตือน “นามสกุล” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “วันเกดิ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่19แจ้งเตือน “วันเกดิ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “เลขประจ าตัวประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่20แจ้งเตือน “เลขประจ าตัวประชาชน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “เลขประจ าตัวประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่21แจ้งเตือน “เลขประจ าตัวประชาชน” ต้องท าการบันทกึเป็นตัวเลขเทา่นั้น 
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*** กรณี “ที่อยู่ตามบัตรประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่22แจ้งเตือน “ที่อยู่ตามบัตรประชาชน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “email” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่23แจ้งเตือน “email” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “เบอร์โทรศัพท”์ ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่24แจ้งเตือน “เบอร์โทรศัพท”์ ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “หน่วยงาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่25แจ้งเตือน “หน่วยงาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “สายงาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่26แจ้งเตือน “สายงาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “ต าแหน่งทางวิชาการ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่27แจ้งเตือน “ต าแหน่งทางวิชาการ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “ประเภทบุคลากร” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่28แจ้งเตือน “ประเภทบุคลากร” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “วันที่เร่ิมเข้าท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่29แจ้งเตือน “วันที่เร่ิมเข้าท างาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “วันที่สิ้นสดุการท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่30แจ้งเตือน “วันที่สิ้นสดุการท างาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “เงินเดือน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่31แจ้งเตือน “เงินเดือน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “สถานะการท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่32แจ้งเตือน “สถานะการท างาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล และผ่านการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 13-ข26 เรียบร้อย

แล้ว จากน้ันกดปุ่ม “บันทกึการแก้ไขข้อมูล” ตามภาพที่ 12 

 

 ภาพที ่33แจ้งเตือนบันทกึการแก้ไขข้อมูลเสรจ็สิ้น 
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2.5  หน้าจอการเพ่ิมประวัติการท างานของบุคลากรและคณาจารย์ 

 ท าการเพ่ิมข้อมูลประวัติการท างานของบุคลากรและคณาจารย์ ดูภาพประกอบจาก ภาพที่ 

11 เพ่ือท าการบันทกึของมูลประวัติการท างานของแต่ละบุคคล 

*** กรณี “สายงาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่34แจ้งเตือน “สายงาน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “ต าแหน่งที่ได้รับ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่35แจ้งเตือน “ต าแหน่งที่ได้รับ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “วันที่ได้รับต าแหน่ง” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่36แจ้งเตือน “วันที่ได้รับต าแหน่ง” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล และผ่านการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 29-ข36 เรียบร้อย

แล้ว จากน้ันกดปุ่ม “เพ่ิม” ตามภาพที่ 10 

 

 ภาพที ่37แจ้งเตือนบันทกึข้อมูลการท างานเสรจ็สิ้น 

2.6 หน้าจอการแก้ไขประวัติการท างานของบุคลากรและคณจารย์ 

 

 ภาพที ่38 หน้าจอการแก้ไขประวัติการท างานของบุคลากรและคณจารย์ 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จากน้ันกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ตามภาพที่ 

38 ระบบจะท าการแก้ไขข้อมูลการท างานเสรจ็สิ้น 

2.7  หน้าจอการเพ่ิมประวัติการศึกษาของบุคลากรและคณาจารย์ 

 ท าการเพ่ิมข้อมูลประวัติการศึกษาของบุคลากรและคณาจารย์ ดูภาพประกอบจาก ภาพที่ 

11 เพ่ือท าการบันทกึของมูลประวัติการศึกษาของแต่ละบุคคล 
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*** กรณี “ระดับปริญญา” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่39แจ้งเตือน “ระดับปริญญา” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “ช่ือคุณวุฒิ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่40แจ้งเตือน “ช่ือคุณวุฒิ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “สาขาที่จบ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่41แจ้งเตือน “สาขาที่จบ” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 
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*** กรณี “สถาบัน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่42แจ้งเตือน “สถาบัน” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

*** กรณี “ปีการศึกษา” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังน้ี 

 

 ภาพที ่43แจ้งเตือน “ปีการศึกษา” ยังไม่ได้บันทกึข้อมูล 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล และผ่านการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 34-ข36 เรียบร้อย

แล้ว จากน้ันกดปุ่ม “เพ่ิม” ตามภาพที่ 10 

 

 ภาพที ่44แจ้งเตือนบันทกึข้อมูลการศึกษาเสรจ็สิ้น 
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2.6 หน้าจอการแก้ไขประวัติการศึกษาของบุคลากรและคณจารย์ 

 

 ภาพที ่45แจ้งเตือนแก้ไขประวัติการศึกษาเสรจ็สิ้น 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จากน้ันกดปุ่ม “แก้ไขข้อมูล” ตามภาพที่ 

45 ระบบจะท าการแก้ไขข้อมูลการท างานเสรจ็สิ้น 

 

 ภาพที ่46แจ้งเตือนออกจากระบบส าหรับบุคลากรและคณาจารย์ 
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3. ส าหรบัการใชง้านของผูดู้แลระบบ 

 

 เมื่อท าการเข้าสู่ระบบ ดังภาพตัวอย่าง ภาพที่ 5 เรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอส าหรับ

ผู้ดูแลระบบ ดังภาพที่ 47 

 

 ภาพที ่47หน้าจอแสดงหน้าค้นหาบุคลากรส าหรับผู้ดูแลระบบ 

3.1 หน้าจอแสดงการค้นหาบุคลากร 

เมื่อท าการกดปุ่ม “ค้นหาบุคลากร” จะมีหน้าต่างแสดงข้อมูลของบุคลากร พร้อมปุ่มอกี 

3 ปุ่ม คือ “แสดงเพ่ิม”, “แก้ไข”, “ลบ” องบุคลากรทั้งหมด ดังภาพที่ 48 

 

 ภาพที ่48หน้าจอแสดงเพ่ิมเติมหน้าค้นหาบุคลากรส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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3.1.1 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แสดงเพ่ิม” ตามภาพที่ 48 ระบบจะท าการแสดงข้อมูล

บุคลากรเพ่ิมเติม ดังภาพตัวอย่างที่ ภาพที่ 10  

3.1.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ตามภาพที่ 48 ระบบจะท าการแสดงข้อมูลของ

บุคลากรสามารถเพ่ิม,แก้ไข ดังภาพตัวอย่างที่ ภาพที่ 11 และระบบท างานด้วยค าสั่ง ดังภาพ

ตัวอย่างที่ ภาพที่ 11-ข46 

3.1.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ลบ” จะแจ้งเตือนก่อนท าการลบข้อมูล ดังภาพที่ 41 

 

 ภาพที ่49แจ้งเตือนการลบข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้ดูแลระบบ 

3.2 หน้าจอเปล่ียนรหัสการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 

 

 ภาพที ่50หน้าจอเปล่ียนรหัสการใช้งานของผู้ดูแลระบบ 
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ดังน้ันเมื่อ ท าการแก้ไขข้อมูลเปล่ียนรหัสการใช้งานของผู้แลระบบเรียบร้อยแล้ว จากน้ัน

กดปุ่ม “บันทกึการแก้ไขข้อมูล” ตามภาพที่ 43 

 

 ภาพที ่51แจ้งเตือนแก้ไขข้อมูลเปล่ียนรหัสการใช้งานของผู้ดูแลระบบเรียบร้อย 

3.3 หน้าจอเพ่ิมบุคลากรและคณาจารย์ภายในระบบ 

 

 ภาพที ่52หน้าจอเพ่ิมบุคลากรและคณาจารย์ภายในระบบ 

ดังน้ันเมื่อ ท าการบันทกึข้อมูลเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบของผู้แลระบบเรียบร้อยแล้ว จากน้ัน

กดปุ่ม “ตกลง” ตามภาพที่ 45 

 

 ภาพที ่53แจ้งเตือนเพ่ิมผู้ใช้งานในระบบเสรจ็สิ้น 
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3.4 หน้าจอแสดงบันทกึประวัติส่วนตัวส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 

 ภาพที ่54หน้าจอแสดงบันทกึประวัติส่วนตัวส าหรับผู้ดูแลระบบ 
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3.4.1 *** กรณี “รหัสผ่านเข้าระบบ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 13 

3.4.2 *** กรณี “รหัสผ่านเข้าระบบ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 14 

3.4.3 *** กรณี “เลขที่อตัราบุคลการ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 15 

3.4.4 *** กรณี “ค าน าหน้าช่ือ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน 

ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 16 

3.4.5 *** กรณี “ช่ือ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังภาพ

ตัวอย่าง ที่ภาพที่ 17 

3.4.6 *** กรณี “นามสกุล” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดัง

ภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 18 

3.4.7 *** กรณี “วันเกดิ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังภาพ

ตัวอย่าง ที่ภาพที่ 19 

3.4.8 *** กรณี “เลขประจ าตัวประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการ

แจ้งเตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 20 

3.4.9 *** กรณี “เลขประจ าตัวประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการ

แจ้งเตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 21 

3.4.10 *** กรณี “ที่อยู่ตามบัตรประชาชน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการ

แจ้งเตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 22 

3.4.11 *** กรณี “email” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดังภาพ

ตัวอย่าง ที่ภาพที่ 23 

 

 



49 

 

3.4.12 *** กรณี “เบอร์โทรศัพท”์ ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน 

ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 24 

3.4.13 *** กรณี “หน่วยงาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดัง

ภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 25 

3.4.14 *** กรณี “สายงาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดัง

ภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 26 

3.4.15 *** กรณี “ต าแหน่งทางวิชาการ” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการ

แจ้งเตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 27 

3.4.16 *** กรณี “ประเภทบุคลากร” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 28 

3.4.17 *** กรณี “วันที่เร่ิมเข้าท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 29 

3.4.18 *** กรณี “วันที่สิ้นสดุการท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการ

แจ้งเตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 30 

3.4.19 *** กรณี “เงินเดือน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้งเตือน ดัง

ภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 31 

3.4.20 *** กรณี “สถานะการท างาน” ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่ก  าหนด ระบบจะมีการแจ้ง

เตือน ดังภาพตัวอย่าง ที่ภาพที่ 32 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล และผ่านการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 55-ข274 เรียบร้อย

แล้ว จากน้ันกดปุ่ม “ตกลง” ตามภาพที่ 54 

 

 ภาพที ่55แจ้งเตือนบันทกึข้อมูลประวัติส่วนตัวเสรจ็สิ้น 
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3.5 หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูล 

 

 ภาพที ่56หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูล 

3.6 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ค าน าหน้าช่ือ” ดังภาพที่ 56 จะแสดงหน้าจอดังภาพที่ 57 

 

 ภาพที ่57หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลค าน าหน้าช่ือ 
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3.6.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลค าน าหน้าช่ือเรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”ดัง

ภาพที่ 57 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 58 

 

 ภาพที ่58แจ้งเตือนบันทกึข้อมูลเสรจ็สิ้น 

3.6.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 57 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขค า

น าหน้าช่ือ ดังภาพที่ 59  

 

 ภาพที ่59หน้าจอแสดงการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ 

 3.6.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 59 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังภาพที่ 60 

   

 ภาพที ่60แจ้งเตือนแก้ไขข้อมูลเสรจ็สิ้น 
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3.7 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “หน่วยงาน/สงักดั” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการฐานข้อมูล

หน่วยงาน/สงักัด ดังภาพที่ 61 

 

 ภาพที ่61หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลหน่วยงาน/สงักดั 

3.7.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลหน่วยงาน/สงักดัเรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”

ดังภาพที่ 61 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

3.7.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 61 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไข 

หน่วยงาน/สงักัด ดังภาพที่ 62 

 ภาพที ่62หน้าจอแสดงการแก้ไขหน่วยงาน/สังกดั 
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3.7.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 62 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

3.8 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “สาขา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการฐานข้อมูลสาขา ดังภาพ

ที่ 63 

 

 ภาพที ่63หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลสาขา 

3.8.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลสาขาเรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”ดังภาพที่ 63 จะมีการ

แจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 
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3.8.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 63 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขสาขา ดัง

ภาพที่ 64 

 ภาพที ่64หน้าจอแสดงการแก้ไขสาขา 

3.7.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 64 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

3.9 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “สาขา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการฐานข้อมูลสายงาน ดัง

ภาพที่ 64 

 

 ภาพที ่64หน้าจอแสดงการจัดการฐานฐานข้อมูลสายงาน 

3.9.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลสายงานเรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”ดังภาพที่ 

64 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 
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3.9.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 64 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขสายงาน 

ดังภาพที่ 65 

 ภาพที ่65หน้าจอแสดงการแก้ไขสายงาน 

3.9.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 65 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.0 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ต าแหน่งทางวิชาการ” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ ดังภาพที่ 66 

 

 ภาพที ่66หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ 

4.0.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 66 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 
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4.0.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 66 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขต าแหน่ง

ทางวิชาการ ดังภาพที่ 67 

 ภาพที ่67หน้าจอแสดงการแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการ 

4.0.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 67 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.1 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ต าแหน่งทางบริหาร” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลต าแหน่งทางบริหาร ดังภาพที่ 68 

 

 ภาพที ่68หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลต าแหน่งทางบริหาร 
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4.1.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลต าแหน่งทางบริหาร เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 68 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.1.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 68 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขต าแหน่ง

ทางบริหาร ดังภาพที่ 69 

 ภาพที ่69หน้าจอแสดงการแก้ไขต าแหน่งทางบริหาร 

4.1.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 69 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ประเภทบุคลากร” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการฐานข้อมูล

ประเภทบุคลากร ดังภาพที่ 70 

 

 ภาพที ่70หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลประเภทบุคลากร 
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4.2.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลต าแหน่งประเภทบุคลากร เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 70 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.2.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 70 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขประเภท

บุคลากร ดังภาพที่ 71 

 ภาพที ่71หน้าจอแสดงการแก้ไขประเภทบุคลากร 

4.2.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 71 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ดังภาพที่ 72 
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 ภาพที ่72หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

4.3.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 72 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.3.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 72 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไข

เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ ดังภาพที่ 73 

 ภาพที ่73หน้าจอแสดงการแก้ไขเคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 



60 

 

4.3.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 73 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.4 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “สถานะการท างาน” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการฐานข้อมูล

สถานะการท างาน ดังภาพที่ 74 

 

 ภาพที ่74หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลสถานะการท างาน 

4.4.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลสถานะการท างาน เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล”

ดังภาพที่ 74 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.4.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 74 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไข

สถานะการท างาน ดังภาพที่ 75 

 ภาพที ่75หน้าจอแสดงการแก้ไขสถานะการท างาน 
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4.4.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 75 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.5 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ช่ือคุณวุฒิการศึกษา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลช่ือคุณวุฒิการศึกษา ดังภาพที่ 76 

 

 ภาพที ่76หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลช่ือคุณวุฒิการศึกษา 

4.5.1 เมื่อท าการกรอกข้อมูลช่ือคุณวุฒิการศึกษา เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 76 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.5.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 76 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขช่ือ

คุณวุฒิการศึกษา ดังภาพที่ 77 
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 ภาพที ่77หน้าจอแสดงการแก้ไขช่ือคุณวุฒิการศึกษา 

4.5.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 77 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.6 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “สาขาที่จบการศึกษา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลสาขาที่จบการศึกษา ดังภาพที่ 77 

 

 ภาพที ่77หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลสาขาที่จบการศึกษา 



63 

 

4.6.1 เม่ือท าการกรอกข้อมูลสาขาที่จบการศึกษา เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 77 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.6.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 77 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขสาขาที่

จบการศึกษา ดังภาพที่ 78 

 ภาพที ่78หน้าจอแสดงการแก้ไขสาขาที่จบการศึกษา 

4.6.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 78 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.7 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “สถาบันที่จบการศึกษา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลสถาบันที่จบการศึกษา ดังภาพที่ 79 

 

 ภาพที ่79หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลสถาบันที่จบการศึกษา 
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4.7.1 เม่ือท าการกรอกข้อมูลสาขาที่จบการศึกษา เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 79 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.7.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 79 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขสถาบันที่

จบการศึกษา ดังภาพที่ 80 

 ภาพที ่80หน้าจอแสดงการแก้ไขสถาบันที่จบการศึกษา 

4.7.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 80 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

4.8 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “ประเทศที่จบการศึกษา” ดังภาพที่ 56  จะแสดงหน้าจอการจัดการ

ฐานข้อมูลประเทศที่จบการศึกษา ดังภาพที่ 81 

 

 ภาพที ่81หน้าจอแสดงการจัดการฐานข้อมูลประเทศที่จบการศึกษา 
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4.8.1 เม่ือท าการกรอกข้อมูลประเทศที่จบการศึกษา เรียบร้อยร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูล”ดังภาพที่ 81 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึเรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างภาพที่ 60 

4.8.2 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 81 จะแสดงหน้าจอแสดงการแก้ไขประเทศ

ที่จบการศึกษา ดังภาพที่ 82 

 ภาพที ่82หน้าจอแสดงการแก้ไขประเทศที่จบการศึกษา 

4.8.3 เมื่อท าการคลิกปุ่ม “แก้ไข” ดังภาพที่ 82 จะมีการแจ้งเตือนว่าได้ท าการบันทกึ

เรียบร้อยแล้ว ดังตัวอย่างที่ 60 

ดังน้ันเมื่อ ได้ท าการกรอกข้อมูล เรียบร้อยแล้ว จากน้ันกดปุ่ม “ออกจากระบบ” ตามภาพ

ที่ 82 ระบบจะท าการแจ้งเตือนออกจากระบบเรียบร้อย ดังภาคที่ 46 
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