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การเข้าใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

การเข้าใช้งานแบบ OTP (One Time Password) 
 OTP คือ รหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง โดยส่วนใหญ่จะ
เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 6 หลักท่ีมีระยะเวลาใช้งานสั้นมากเพียงไม่กี่นาที หากกรอกรหัสผิดหรือกรอก
ช้ากว่าเวลากำหนด การเข้าระบบนั ้นก็จะไม่สำเร็จ  ซึ ่งการเข้าใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน แสดงได้ดังขั้นตอนดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ให้ผู้ใช้งานกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ผ่าน URL https://hr.iccs.ac.th/login/   
ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่  1 การเข้าใช้งานด้วย OTP 
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ขั้นตอนที่ 2 ให้ผู้ใช้งานเลือกที่ปุ่ม “ขอรหัส OTP” ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่  2 ขอรหัส OTP 

 จากรูปที่ 2 เมื่อผู้ใช้เลือกที่ปุ ่ม “ขอรหัส OTP” ให้ตรวจสอบรหัส OTP ในอีเมลที่ท่านได้
ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้นำรหัส OTP กรอกในช่อง OTP ตามระยะเวลาที่กำหนด และเลือกที่ปุ่ม 
“Login” ดังรูปที่ 3 - 5 

 
รูปที่  3 การตรวจสอบรหัส OTP 
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รูปที่  4 รหัส OTP 

 
รูปที่  5 เข้าสู่ระบบด้วย OTP 
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การเข้าใช้งานแบบรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) 
 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผู้ใช้งาน สามารถทำได้โดยการกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) ผ่าน 
URL https://hr.iccs.ac.th/login/  จากนั้นให้ผู้ใช้งานกรอกรหัสผ่าน และเลือกท่ีปุ่ม “Login” ดังรูป
ที่ 6 

 
รูปที่  6 การเข้าใช้งานด้วยรหัสผ่าน 
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การตั้งค่า Passcode 
 พาสโค้ด (Passcode) เป็นรหัสที่ผู้ใช้สามารถกำหนดเพ่ือใช้ในการลงทะเบียนอุปกรณ์และเข้า
ใช้งานโมบายแอพพลิเคชัน โดยพาสโค้ดท่ีกำหนดจะต้องประกอบด้วยตัวเลขจำนวนหกหลัก 
 การกำหนดพาสโค้ดสำหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์และการเข้าสู่ระบบผ่านแอพลิเคชัน ผู้ใช้
สามารถกำหนดพาสโค้ดโดยการเข้าสู่ระบบผ่านทางเว็บไซต์ระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคล
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเสร็จสิ้นให้ผู้ใช้เลือกไอคอนรูปโพรไฟล์ ดังรูปที่ 7  

 
รูปที่  7 เข้าสู่หน้าจอจอตั้งค่ารหัสผ่าน 

 จากรูปที่ 7 เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกที่ไอคอนรูปโพรไฟล์ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับการตั้งค่า
โพรไฟล์ ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่  8 เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่านหรือ OTP” 
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 จากรูปที่ 8 เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกท่ี “เปลี่ยนรหัสผ่านหรือ OTP” ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ
การตั้งค่ารหัสผ่าน ให้ผู้ใช้กำหนดพาสโค้ดในช่อง “Mobile Passcode” ดังรูปที่ 9 

 
รูปที่  9 กำหนดพาสโค้ด 

 จากรูปที่ 9 ให้ผู้ใช้กำหนดพาสโค้ดเป็นตัวเลขจำนวน 6 หลัก เมื่อผู้ใช้ทำการกำหนดเสร็จสิ้น 
ให้ผู้ใช้เลือกที่ปุ่ม “บันทึก” หลังจากนั้นให้ผู้ใช้จะสามารถนำพาสโค้ดที่กำหนดไปใช้ในการลงทะเบียน
อุปกรณ์และเข้าสู่ระบบผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

ระบบฐานข้อมูล 
ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์
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ระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 
 ล็อกอินเข้าสู่ระบบที่ URL https://hr.iccs.ac.th/login/ ด้วยรหัสผู้ใช้งานหรือ OTP  จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอหลักระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังรูป
ที่ 10 

 
รูปที่  10 หน้าจอหลังระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 เมื่อเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลฯ เสร็จสิ้นให้เลือกที่เมนู “ระบบทะเบียนประวัติ” ดังรูปที่ 11  
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รูปที่  11 เมน ู“ระบบทะเบียนประวัติ” 

 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์         
ดังรูปที่ 12 
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องค์ประกอบของหน้าจอระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รูปที่  12 หน้าจอหลักระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 รายละเอียดหน้าจอหลักของระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงชื่อหน่วยงาน 
  หมายเลข 2 ปุ่มแสดงรายการข้อมูลทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงจำนวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงจำนวนพนักงานราชการ 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงจำนวนลูกจ้างประจำ 
  หมายเลข 7 ส่วนแสดงจำนวนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการประจำ 
  หมายเลข 8 ส่วนแสดงจำนวนอาจารย์พิเศษ 
  หมายเลข 9 ส่วนแสดงจำนวนพนักงานจ้างเหมาบริการ 
  หมายเลข 10 ส่วนแสดงหน่วยงานและประเภทบุคลากร 
 จากรูปที่ 12 หน้าจอหลักระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะมี
มุมมองการมองเห็นข้อมูลทะเบียนประวัติทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดยจะต้องอยู่ใน
กลุ่มผู้ใช้งาน “S6Puser.AdminRole” 
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 ให้ผู ้ใช้งานทำการเลือกที ่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 12 เพื่อแสดงรายการข้อมูล
ทะเบียนประวัติทั ้งหมดในหน่วยงาน จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอแดชบอร์ดทะเบียนประวัติ            
ดังรูปที่ 13 

 
รูปที่  13 หน้าจอแดชบอร์ดทะเบียนประวัติ 

การเพิ่มข้อมูลบุคลากรประเภทอาจารย์พิเศษ พนักงานจ้างเหมาบริการในสังกัดวิทยาลัยชุมชน 
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้ต้องเข้าสู่โหมดแก้ไขข้อมูล ผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขข้อมูล  
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่โหมดแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะปรากฎปุ่มสำหรับ
การเพ่ิมข้อมูลบุคลากร ดังรูปที ่14 

 

 รูปที่  14 ปุ่มสำหรับการเพ่ิมข้อมูลอาจารย์พิเศษ และพนักงานจ้างเหมาบริการ  
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 จากรูปที่ 14 เมื่อทำการกดที่ปุ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเพ่ิมข้อมูลครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ดังรูปที่ 15 และ 16 

 

รูปที่  15 หน้าจอการเพิ่มข้อมูลบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

 จากรูปที่ 15 หน้าจอการเพ่ิมข้อมูลบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 : ส่วนระบุประเภทบุคลากร สามารถเพิ่มบุคลากรได้ดังนี้ และอาจารย์
          พิเศษ 
  หมายเลข 2 : ส่วนของการระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
  หมายเลข 3 : ส่วนระบุบัตรอื่นๆ 
  หมายเลข 4 : ส่วนการระบุเพศ 
  หมายเลข 5 : ส่วนของการระบุคำนำหน้าชื่อ หรือกดเลือกเมนู “อื่นๆ” เพื่อระบุคำ
           นำหน้า 
  หมายเลข 6 : ส่วนของการระบุชื่อ 
  หมายเลข 7 : ส่วนของการระบุชื่อกลาง 
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  หมายเลข 8 : ส่วนของนามสกุล 
  หมายเลข 9 : ส่วนของตำแหน่ง 
  หมายเลข 10 : ส่วนของอันดับ/ระดับ 
  หมายเลข 11 : ส่วนของวิทยฐานะ 
  หมายเลข 12 : ส่วนการกรอกเลขท่ีตำแหน่ง 
  หมายเลข 13 : ส่วนการเลือกหน่วยงานต้นสังกัด 
  หมายเลข 14 : ส่วนการกรอกอีเมลแอดเดรส 

 

รูปที่  16 รายการข้อมูลประเภทบุคลากร 

ขั้นตอนที่ 3 หลังจากทำการเพิ่มข้อมูลบุคลากรเสร็จสิ้น ให้ทำการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลในทะเบียนประวัติของ
บุคลากรเพ่ือให้บุคลากร ลงทะเบียนขอรับรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ 
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การเข้าถึงข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคล เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ (เฉพาะบุคลากร
ประเภทอาจารย์พิเศษและพนักงานจ้างเหมาบริการ) 
 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการข้อมูลบุคลากรที่ต้องเข้าถึงข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคล เพ่ือ
เพิ ่มหรือแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ จากนั ้นระบบจะแสดงข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคล              
ดังรูปที่ 17 
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รูปที่  17 รายการข้อมูลทะเบียนประวัติฯของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 จากรูปที่ 17 เป็นการแสดงข้อมูลทะเบียนประวัติส่วนบุคคลของบุคลากรในสถาบันวิทยาลัย
ชุมชน ซึ่งข้อมูลในแต่ละหมวดรายการสามารถเพิ่มหรือแก้ไขได้โดยบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้งาน        
“S6Puser.AdminRole” 
การบันทึกแก้ไขข้อมูลรูปถ่าย 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการรูปถ่าย 

 
รูปที่  18 แสดงการคลิกเลือก เพื่อไปที่หน้าบันทึกแก้ไขข้อมูลรูปถ่าย 

  
 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลรูปถ่าย คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูลรูปถ่าย” 

 
รูปที่  19 แสดงหน้ารายการข้อมูลรูปถ่าย 

 3. ให้ทำการเพิ่มข้อมูล ปี พ.ศ. และเลือกรูปถ่ายที่ต้องการ 

 
รูปที่  20 หน้าจอการบันทึก/แก้ไขข้อมูลรูปถ่าย 
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 จากรูปที่ 20 หน้าจอการบันทึก/แก้ไขข้อมูลรูปถ่าย มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 : ส่วนของการเลือกปี พ.ศ. ของรูปถ่าย 
  หมายเลข 2 : ส่วนของการอัปโหลดรูปถ่ายลงในระบบ เมื่อทำการคลิกเลือก “ ” 
          จะแสดงหน้า Popup เพ่ือให้ทำการอัปโหลดรูปถ่าย 

 
รูปที่  21 หน้าจอ Popup เพ่ือทำการอัปโหลดไฟล์ข้อมูลรูปถ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

17| P a g e  
 

 

 4. หลังจากเลือกรูปถ่ายและทำการอัปโหลดแล้ว จะแสดงข้อมูล ปีพ.ศ. ที่ได้บันทึกและรูป
ถ่ายที่อัปโหลดไว้ 

 
รูปที่  22 แสดงหน้าจอเมื่อทำกันอัปโหลดรูป 

 5. ให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ”  

 
รูปที่  23 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขรูปถ่ายสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขข้อมูลชื่อ – นามสกุล 
1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการชื่อ – นามสกุล 

 
รูปที่  24 หน้าจอแสดงหมวดรายการชื่อ – นามสกุล 

 2. จะแสดงหน้ารายการ ชื่อ – นามสกุล จากนั้นคลิกที่ “เปลี่ยนชื่อ - นามสกุล” เพื่อทำการ
แก้ไขข้อมูล 

 
รูปที่  25 หน้าจอแสดงหน้ารายการข้อมูลของชื่อ-นามสกุล 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขชื่อ-นามสกุล และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  26 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขชื่อ-นามสกุล 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไข “ชื่อ-นามสกุลและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน” คือ “สำเนาบัตร
ประชาชน” และ “สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ” จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสี
เขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  27 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขชื่อ-นามสกุล และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  28 แสดงการบันทึกแก้ไขชื่อ-นามสกุลสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขวันเดือนปีเกิด 

 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการวันเดือนปีเกิด 

 

รูปที่  29 แสดงหมวดรายการ วันเดือนปีเกิด 

 2. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันเดือนปีเกิด และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 

รูปที่  30 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขวันเดือนปีเกิด และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 3. ให้ทำการบันทึกแก้ไขวันเดือนปีเกิดและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ “สำเนาสูติบัตร” 
จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  31 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขวันเดือนปีเกิด และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  32 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไข วันเดือนปีเกิด สำเร็จ 

การบันทึกแก้ไขวันบรรจุเข้ารับราชการ 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “วันบรรจุ” 

 
รูปที่  33 หน้าจอหมวดรายการ วันบรรจุ 

 2. จะเข้าสู่หน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันบรรจุเข้ารับราชการ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  34 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขวันบรรจุ และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
 
 
 3. ให้ทำการบันทึกแก้ไข วันบรรจุ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
ให้เข้ารับราชการ จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพื่อบันทึก
ข้อมูล 

 
รูปที่  35 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขวันบรรจุ และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  36 แสดงการบันทึกแก้ไข วันเดือนปีเกิด สำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
การบันทึกแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “เลขประจำตัว
ประชาชน” 

 
รูปที่  37 แสดงหมวดรายการเลขประจำตัวประชาชน 

 2. จะแสดงหน้าบันทึกแก้ไขข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  38 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขวันบรรจุ และ แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 3. ให้ทำการบันทึกแก้ไขเลขประจำตัวประชาชน และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ “สำเนา
บัตรประชาชน” จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  39 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขวันบรรจุเลขประจำตัวประชาชนและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  40 แสดงการบันทึกแก้ไข วันเดือนปีเกิด สำเร็จ 

การบันทึกแก้ไขวันครบเกษียณอายุ 
 เมื ่อระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิด ระบบจะทำการประมวลผลวันเกษียณอายุราชการให้โดย
อัตโนมัติ 

 
รูปที่  41 แสดงหมวดรายการวันครบเกษียณอายุ 

การบันทึกแก้ไขหมู่โลหิต เพศ 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “หมู่โลหิต เพศ” 

 
รูปที่  42 แสดงหมวดรายการหมู่โลหิต เพศ 

 2. ให้ทำการบันทึกแก้ไขหมู่โลหิต เพศ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ “เอกสารหมู่เลือด
ระบบ Rh (กรณีหมู่โลหิต Rh)” จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” 
เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  43 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขหมู่โลหิต เพศ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  44 แสดงการบันทึกแก้ไขหมู่โลหิต เพศสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพ 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “หมู่โลหิต เพศ” 

 
รูปที่  45 แสดงหมวดรายการใบประกอบวิชาชีพ 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  46 แสดงหน้ารายการข้อมูลของชื่อ-นามสกุล 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน ให้ทำการ
บันทึกแก้ไขใบประกอบวิชชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ “สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภาออกให้) จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่
ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  47 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  48 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ที่อยู่ตามทะเบียน
บ้าน” 

 
รูปที่  49 หน้าจอหมวดรายการที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  50 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลของชื่อ-นามสกุล 
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 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  51 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชาชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขใบประกอบวิชชีพ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน คือ “สำเนา
ทะเบียนบ้าน” จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  52 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  53 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ท่ีอยู่ปัจจุบัน” 

 
รูปที่  54 แสดงหมวดรายการที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลใบประกอบวิชาชีพ คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  55 หน้าจอแสดงรายการข้อมูลของที่อยู่ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

31| P a g e  
 

 

 3. จะแสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน โดยถ้าเลือกที่ “ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ตาม
ทะเบียนบ้าน” ระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านให้โดยอัตโนมัติ หรือสามารถเพ่ิมที่อยู่ที่ไม่ใช่ที่
เดียวกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านได้ และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  56 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขที่อยู่ปัจจุบันและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 4. เมื่อทำการบันทึกแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน และแนบไฟล์เอกสารเสร็จสิ้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลที่
ไอคอน “ ” เพื่อบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  57 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  58 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขบิดา 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “บิดา” 

 
รูปที่  59 หน้าจอแสดงหมวดรายการบิดา 

 2. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลบิดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  60 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขบิดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 3. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลบิดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิก
บันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  61 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลบิดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  62 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลบิดาสำเร็จ 

 



 

 
คู่มือใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

35| P a g e  
 

 

การบันทึกแก้ไขมารดา 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “มารดา” 

 
รูปที่  63 หน้าจอหมวดรายการมารดา 

 2. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลมารดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  64 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขมารดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 3. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลมารดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิก
บันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  65 หน้าจอแสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลมารดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  66 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลบิดาสำเร็จ 

 



 

 
คู่มือใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

37| P a g e  
 

 

การบันทึกแก้ไขคู่สมรส 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “คู่สมรส” 

 
รูปที่  67 แสดงหมวดรายการคู่สมรส 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลคู่สมรส คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  68 แสดงหน้ารายการข้อมูลของคู่สมรส 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลคู่สมรส และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  69 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขมารดาและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลคู่สมรส และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิก
บันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  70 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลคู่สมรสและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  71 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลคู่สมรสสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขประวัติการศึกษา 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ประวัติการศึกษา” 

 
รูปที่  72 แสดงหมวดรายการประวัติการศึกษา 
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 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการศึกษา คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  73 แสดงหน้ารายการข้อมูลของประวัติการศึกษา 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  74 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขมารดา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นใหท้ำ
การคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  75 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษา และแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
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รูปที่  76 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการศึกษาสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขภาระงาน 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ภาระงาน” 

 
รูปที่  77 แสดงหมวดรายการภาระงาน 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลภาระงานเลือกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลภาระงาน” ดังรูปที่... 

 
รูปที่  78 แสดงหน้ารายการข้อมูลภาระงาน 
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 2.1 เมื่อทำการกดปุ่ม เพิ่มข้อมูลภาระงาน ระบบจะแสดงหน้าจอของการเลือกประเภทงาน 
ดังรูปที ่79 และ 80 

 
รูปที่  79 ประเภทภาระงาน 

 
รูปที่  80 ประเภทภาระงาน 
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รูปที่  81 ส่วนระบุประเภทงานสอน 

 เมื่อทำการคลิกที่งานสอนจะไปยังหน้าบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  82 หน้าจอแสดงประเภทงานสอน 

 จากรูปที่ 82 หน้าจอแสดงประเภทงานสอน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปีการศึกษา 
  หมายเลข 2 หลักฐานเอกสาร 
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  หมายเลข 3 เพ่ิมแถว 
  หมายเลข 4 ลำดับ 
  หมายเลข 5 ปุ่มบันทึก 
 

 
รูปที่  83 ประเภทงานจากตำแหน่งทางการบริหาร 

 เมื่อคลิกยัง “งานจากตำแหน่งทางการบริหาร” จะไปยังหน้าบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  84 ประเภทงานจากตำแหน่งทางการบริหาร 

 
รูปที่  85 ประเภทงานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
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รูปที่  86 ประเภทงานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม 

 
การบันทึกแก้ไขตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 

1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน” 

 
รูปที่  87 แสดงหมวดรายการตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คู่มือใช้งานระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 

48| P a g e  
 

 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน คลิกเลือก 
“เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  88 แสดงหน้ารายการข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 
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 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 

 
รูปที่  89 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 
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4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน จากนั้นให้ทำ
การคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  90 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน 
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รูปที่  91 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือนสำเร็จ 

 
ประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที ่ไอคอน “ ” ที ่หมวดรายการ “ประวัติการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง” 

 
รูปที่  92 แสดงหมวดรายการประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  93 แสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองและแนบไฟล์เอกสาร
หลักฐาน 
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รูปที่  94 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 

 
4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองและแนบไฟล์เอกสาร

หลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  95 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการฝึกอบรมและพัฒนาตนเอง 
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รูปที่  96 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาตนเองสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขประวัติการปฏิบัติงานวิจัย 

1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ประวัติการปฏิบัติ
งานวิจัย” 

 
รูปที่  97 แสดงหมวดรายการประวัติการปฏิบัติงานวิจัย 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานวิจัย คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  98 แสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานวิจัย 
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 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขประวัติการปฏิบัติงานวิจัยและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  99 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง 

4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานวิจัยและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  100 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติงานวิจัย 
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รูปที่  101 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติงานวิจัยสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขประวัติการดูงาน 

1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกท่ีไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ประวัติการดูงาน” 

 
รูปที่  102 แสดงหมวดรายการประวัติการดูงาน 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการดูงาน คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  103 แสดงหน้ารายการข้อมูลประวัติการดูงาน 
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 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขประวัติการดูงานและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  104 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการดูงาน 
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4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลประวัติการปฏิบัติงานวิจัยและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 
จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 

 
รูปที่  105 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติงานวิจัย 

 
รูปที่  106 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติงานวิจัยสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขความสามารถพิเศษ 
1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “ความสามารถ

พิเศษ” 

 
รูปที่  107 แสดงหมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลความสามารถพิเศษ คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  108 แสดงหน้ารายการข้อมูลความสามารถพิเศษ 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขความสามารถพิเศษและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  109 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลความสามารถพิเศษ 
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4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลความสามารถพิเศษและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้

ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  110 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลความสามารถพิเศษ 

 
รูปที่  111 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลความสามารถพิเศษสำเร็จ 
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การบันทึกแก้ไขการปฏิบัติราชการพิเศษ 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “การปฏิบัติราชการ
พิเศษ” 

 
รูปที่  112 แสดงหมวดรายการการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  113 แสดงหน้ารายการข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขการปฏิบัติราชการพิเศษและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  114 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ 
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 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้น
ให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  115 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ 

 
รูปที่  116 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการปฏิบัติราชการพิเศษ 
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การบันทึกแก้ไขการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “การได้รับโทษทาง
วินัยและการล้างมลทิน” 

 
รูปที่  117 แสดงหมวดรายการการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน คลิกเลือก “เพ่ิม
ข้อมูล” 

 
รูปที่  118 แสดงหน้ารายการข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 
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 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทินและแนบไฟล์
เอกสารหลักฐาน 

 
รูปที่  119 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทินและแนบไฟล์เอกสาร
หลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  120 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

 
รูปที่  121 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทินสำเร็จ 

5. กรณีการบันทึกแก้ไขข้อมูลการล้างมลทิน ให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ 
“การได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน” 

 
รูปที่  122 แสดงหมวดรายการการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 
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 6. เลือกรายการที่ได้รับโทษทางวินัย แล้วทำการคลิกที่ไอคอน “ ” 

 
รูปที่  123 แสดงหน้ารายการข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

 
 
 
 7.  จะแสดงหน้าข้อมูลรายการการได้รับโทษทางวินัย จากนั้นให้คลิกที่ “ล้างมลทิน” 

 
รูปที่  124 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน 

 8. จะแสดงหน้าข้อมูลรายการล้างมลทิน  
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รูปที่  125 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการการล้างมลทิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 9. จากนั้นให้ทำการให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูล แล้วคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสี
เขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  126 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลการล้างมลทิน 
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รูปที่  127 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลการล้างมลทินสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบันทึกแก้ไขวันที่ได้ประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศใช้กฎอัยการศึก 

1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “วันที่ได้ประจำ
ปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก” 

 
รูปที่  128 แสดงหมวดรายการวันที่ได้ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลวันที่ได้ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 
คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 
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รูปที่  129 แสดงหน้ารายการข้อมูลวันที่ได้ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขวันที่ได้ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 
รูปที่  130 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันที่ได้                                                     
ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันที่ได้ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตที่ได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกและ
แนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือ
บันทึกข้อมูล 
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รูปที่  131 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันที่ได้                                                    
ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึก 

 
รูปที่  132 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลวันที่ได้                                                            

ประจำปฏิบัติอยู่ในเขตท่ีได้ประกาศใช้กฎอัยการศึกสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญตรา” 
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รูปที่  133 แสดงหมวดรายการเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  134 แสดงหน้ารายการข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 
รูปที่  135 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 
 
 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราและแนบไฟล์เอกสาร
หลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  136 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา 

 
รูปที่  137 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราสำเร็จ 

 
 
 
 
 
 
การบันทึกแก้ไขจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “จำนวนวันลาหยุด
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ราชการ ขาดราชการ มาสาย” 

 
รูปที่  138 แสดงหมวดรายการจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย คลิกเลือก “เพ่ิม
ข้อมูล” 

 
รูปที่  139 แสดงหน้ารายการข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จะแสดงหน้าการบันทึกแก้ไขจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 
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รูปที่  140 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสายและแนบไฟล์
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เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 
รูปที่  141 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสาย 

 
รูปที่  142 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลจำนวนวันลาหยุดราชการ ขาดราชการ มาสายสำเร็จ 

 
การบันทึกแก้ไขรายการอ่ืนที่จำเป็น 
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 1. การบันทึกแก้ไขข้อมูลให้ทำการคลิกที่ไอคอน “ ” ที่หมวดรายการ “รายการอื่นที่
จำเป็น” 

 
รูปที่  143 แสดงหมวดรายการอื่นที่จำเป็น 

 2. จะแสดงหน้ารายการข้อมูลรายการอื่นที่จำเป็น คลิกเลือก “เพ่ิมข้อมูล” 

 
รูปที่  144 แสดงหน้ารายการข้อมูลรายการอ่ืนที่จำเป็น 

 3. จะแสดงหน้ารายการบันทึกแก้ไขข้อมูลรายการอื่นที่จำเป็น 

 
รูปที่  145 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลรายการอ่ืนที่จำเป็น 

 4. ให้ทำการบันทึกแก้ไขข้อมูลรายการอื่นที่จำเป็นและแนบไฟล์เอกสารหลักฐาน จากนั้นให้
ทำการคลิกบันทึกข้อมูลที่ไอคอนการบันทึกสีเขียว “ ” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
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รูปที่  146 แสดงหน้าจอการบันทึกแก้ไขข้อมูลรายการอ่ืนที่จำเป็น 

 
รูปที่  147 แสดงการบันทึกแก้ไขข้อมูลรายการอ่ืนที่จำเป็น 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้อง 

ข้อมูลทะเบียนประวัต ิ
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ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 ระบบระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ  เป็นระบบที่
ออกแบบสำหรับการขอแก้ไขข้อมูล/เพิ่มข้อมูลของบุคลากรเจ้าของประวัติ ซึ่งสามารถยื่นคำขอแก้ไข/
เพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ ได้ 2 กรณี คือ 1.ยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยบุคลากรเจ้าของ
ทะเบียนประวัติ และ 2. ยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ ของวิทยาลัยชุมชน เพื่อให้
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบข้อเท็จจริงและอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลได้  
นอกจากนี้ระบบยังสามารถแสดงสถานะคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลของบุคลากรเจ้าของประวัติ เพ่ือให้
ทราบผลการอนุมติคำขอได้ ซึ่งระบบแบ่งรายการข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ได้แก่ 1.รายการ
แก้ไขข้อมูลผิด และ 2.รายการแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แสดงได้ดังตารางที่ 1  
 

ลำดับที่ หมวดรายการ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

1 รูปถ่าย   
2 ชื่อนามสกุล   
3 เลขประจำตัวประชาชน   
4 วันเดือนปีเกิด   
5 วันที่บรรจุ   
6 หมู่โลหิต, เพศ   
7 ใบประกอบวิชาชีพ   
8 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   
9 ที่อยู่ที่ติดต่อได้   
10 บิดา   
11 มารดา   
12 คู่สมรส   
13 ประวัติการศึกษา   
14 งานสอน   
15 งานจากตำแหน่งทางการบริหาร   
16 งานปฏิบัติงานจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและ

ชุมชน 
  

17 งานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อชุมชน   
18 งานบริการในสถาบันวิทยาลัยชุมชน   
19 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   
20 ตำแหน่ง วิทยฐานะ อันดับ/ระดับ อัตราเงินเดือน    
21 ประวัติการฝึกอบรม และพัฒนาตนเอง   
22 ประวัติการปฏิบัติงานวิจัย   
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ลำดับที่ หมวดรายการ เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล 

23 ประวัติการดูงาน   
24 ความสามารถพิเศษ   
25 การปฏิบัติราชการพิเศษ   
26 การได้รับโทษทางวินัยและการล้างมลทิน   
27 วันที่ได้ประจำปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเขตที่ได้มีประกาศ

กฎอัยการศึก 
  

28 เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตรา   
29 วันลาหยุดราชการ   
30 รายการอื่นที่จำเป็น   

ตารางที่ 1 หมวดรายการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล 

1.ขั้นตอนยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติ 
ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติ 

 
รูปที่  148 ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล โดยบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที่ 148 ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยบุคลากรเจ้าของทะเบียน
ประวัติ ประกอบด้วยบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติเป็นผู ้ยื ่นคำขอแก้ไข/เพิ ่มเติมข้อมูล และ
เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 1 บุคลากรยื่นคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ 
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
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 เมื่อบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติเข้าสู่ระบบ (login) ระบบจะแสดงหน้าจอหลักระบบ
คลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังรูปที่ 149 

 
รูปที่  149 ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 

 จากนั้นให้ผู้ใช้เลือกที่เมนู “ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ” ดังรูปที่ 150 

 
รูปที่  150 เมนู “ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ” 
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 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลทะเบียน
ประวัติ ดังรูป 151 

 
รูปที่  151 ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที ่ 151 ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ           
มีส่วนประกอบดังนี้ 
 หมายเลข 1 ปุ่มรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 หมายเลข 2 ปุ่มการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 หมายเลข 3 ส่วนแสดงจำนวนคำขอ 
 หมายเลข 4 ส่วนเลือกหน้าจอแสดงรายการคำขอ (Page Select) 
 หมายเลข 5 ส่วนแสดงรายการคำขอ 
 ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลสามารถทำได้โดยการเลือกที่ส่วนประกอบหายเลข 
2 ในรูปที่ 151 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 152  
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1. รายการแก้ไขข้อมูลผิด 
  

 
รูปที่  152 หน้าจอการแก้ไขทะเบียนประวัติ หมวดรายการเลขประจำตัวประชาชน 

 จากรูปที ่ 152 หน้าจอการแก้ไข/เพิ ่มเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ กรณีแก้ไขข้อมูล มี
ส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงสถานะคำขอ 
  หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันคำขอ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากรที่ต้องการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงข้อมูลผู้ยื่นคำขอ 
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงเลขท่ีคำขอ 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงวันที่ยื่นคำขอ 
  หมายเลข 7 ปุ่มแสดงข้อมูลทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 8 ปุ่มเลือกหมวดรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
  หมายเลข 9 ส่วนแสดงรายการแก้ไข 
  หมายเลข 10 ปุ่มลบรายการคำขอ 
  หมายเลข 11 ปุ่มแก้ไขข้อมูล 
 ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ ให้บุคลากรเลือกส่วนประกอบหมายเลข 8 
รูปที่ 152 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 153  
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รูปที่  153 รายการข้อมูลเฉพาะการขอแก้ไข 

 จากรูปที่ 153 รายการข้อมูลเฉพาะการขอแก้ไข เป็นรายการข้อมูลที่สามารถแก้ไขข้อมูลผิด
ได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะประกอบด้วยรายการข้อมูล  
  1.เลขประจำตัวประชาชน  
  2.วันเดือนปีเกิด 
  3.วันที่บรรจุ 
  4.หมู่โลหิต, เพศ  
  5.บิดา  
  6.มารดา  
 เมื่อบุคลากรเลือกหมวดรายการข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงรายการแก้ไขที่ส่วนประกอบ
หมายเลข 9 ในรูปที่ 152 จากนั้นให้บุคลากรเลือกท่ีส่วนประกอบหมายเลข 11 ในรูปที่ 152 เพ่ือเข้าสู่
หน้าจอการแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูปที่ 154 โดยจะยกตัวอย่างหมวดรายการข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน  
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รูปที่  154 แก้ไขข้อมูล 

 จากรูปที่ 154 แก้ไขข้อมูลผิด ส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึกข้อมูล 
  หมายเลข 2 ส่วนแก้ไขข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนแนบไฟล์ 
 หลังจากที่ทำการแก้ไขข้อมูลและแนบไฟล์เสร็จสิ้น ให้บุคลากรทำการเลือกที่ส่วนประกอบ
หมายเลข 1 ในรูปที่ 154 จากนั้นระบบจะแสดงรายเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรูปที่ 155  

 
รูปที่  155 รายละเอียดรายการแก้ไขหมวดรายการเลขประจำตัวประชาชน 

 เมื่อบุคลากรต้องการยืนยันคำขอให้บุคลากรทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 
152 จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอที่หน้าจอเริ่มต้นของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้อง
ข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 5 ในรูปที่ 151 
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2. รายการแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยการเลือกที่
ส่วนประกอบหมายเลข 8 ในรูปที่ 152 โดยรายการที่สามารถแก้ไขข้อมูลผิด/เพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อบุคลากรทำการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 156 โดยจะใช้ข้อมูลหมวดรายการความสามารถพิเศษ
เป็นตัวอย่าง 

 
รูปที่  156 การแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลโดยบุคลากร หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

จากรูปที่ 156 การขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
 หมายเลข 1 ส่วนการเลือกขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล 
 หมายเลข 2 ปุ่มลบรายการคำขอ 
 หมายเลข 3 ปุ่มแก้ไขข้อมูล 
 ให้บุคลากรทำการเลือกในส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 156 โดยเลือกความต้องการได้ 2 
กรณี คือ  
1.แก้ไขข้อมูลผิด และ 2.เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้ ดังนี้ 
 
2.1 แก้ไขข้อมูลผิด  
 ให้บุคลากรเลือก ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 156 เป็นแก้ไขข้อมูลผิด จากนั้นเลือกที่
ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูปที่ 156 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูลสำหรับแก้ไขข้อมูลผิด ดัง
รูปที่ 157  

 
รูปที่  157 รายการข้อมูลความสามารถพิเศษในทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที่ 157 เป็นการแสดงรายการข้อมูลความสามารถพิเศษในทะเบียนประวัติ ให้บุคลากร
ทำการเลือกที ่ปุ ่มแก้ไข ดังรูปที ่ 157 จากนั ้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลผิด            
ดังรูปที่ 158 
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รูปที่  158 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลผิดหมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 จากรูปที่ 158 กรณีการแก้ไขข้อมูลผิด มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก 
  หมายเลข 2 ส่วนแก้ไขข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนแก้ไขไฟล์แนบ 
 เมื่อบุคลากรแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้ทำการเลือกท่ีส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 158 เพ่ือ
บันทึกผลการแก้ไขข้อมูลผิด จากนั้นระบบจะแสดงรายเอียดการแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูปที่ 159 
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รูปที่  159 รายละเอียดแก้ไขข้อมูลผิด หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 เมื่อผู้ใช้ต้องการยืนยันคำขอให้ผู ้ใช้ทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 152
จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอดังหน้าจอเริ่มต้นของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูล
โดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 5 ในรูปที่ 151 
 
2.2 เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ให้บุคลากรเลือก ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 156 เป็นเพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
จากนั้นเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูปที่ 156 ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ดังรูปที่ 160 
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รูปที่  160 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 จากรูปที ่ 160 หน้าจอเพิ ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหมวดรายการความสามารถพิเศษ  มี
ส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก 
  หมายเลข 2 ส่วนเพิ่มข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนเพิ่มไฟล์แนบ 
 เมื่อบุคลากรเพิ่มข้อมูลเสร็จ ให้ทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 162 เพ่ือ
บันทึกผลการแกไ้ขข้อมูลผิด จากนั้นระบบจะแสดงรายเอียดการแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูปที่ 163 
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รูปที่  161 รายละเอียดเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 เมื่อผู้ใช้ต้องการยืนยันคำขอให้ผู ้ใช้ทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 152 
จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอดังหน้าจอเริ่มต้นของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูล
โดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 5 ในรูปที่ 151 
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2.ขั้นตอนยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 
ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 

 
รูปที่  162 ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 

 จากรูปที่ 162 ผังกระบวนการยื่นคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน
ประกอบด้วยบุคลากรเจ้าของทะเบียนประวัติเป็นผู้ยื่นคำขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล และเจ้าหน้าที่กอง
บริหารงานบุคคลเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล 
 
ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนยื่นคำขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร 
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคลอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 
 กรณีเจ้าหน้าที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากร สามารถทำได้โดยเข้าสู่
ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน ระบบจะแสดงหน้าจอหลักระบบคลังข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคลสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังรูปที่ 163 

 
รูปที่  163 หน้าจอเริ่มต้น 

 จากรูปที่ 163 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องของข้อมูล” 
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 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ           
ดังรูปที่ 164 

 
รูปที่  164 หน้าจอระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที่ 164 หน้าจอระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ มี
ส่วนประกอบดังนี้  
  หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับเลือกบุคลาการที่ต้องการขอแก้ไข/เพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงหน่วยงาน 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงจำนวนคำขอ  
  หมายเลข 4 ส่วนเลือกหน้าแสดงรายการ (Page Select) 
  หมายเลข 5 ส่วนการค้นหา 
  หมายเลข 6 ส่วนการคัดกรอง 
  หมายเลข 7 ส่วนแสดงรายการคำขอ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนต้องการยื ่นคำขอแก้ไขข้อมูลบุคลากรในหน่วยงาน ให้
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนเลือกส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 164 จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 165 
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รูปที่  165 หน้าจอเลือกบุคลาการที่ต้องการขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล 

 จากรูปที ่165 หน้าจอเลือกบุคลาการที่ต้องการขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มยกเลิกการค้นหาข้อมูลบุคลากร 
  หมายเลข 2 ส่วนค้นหาข้อมูลบุคลากร 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงจำนวนข้อมูลที่พบ 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการข้อมูลบุคลการ 
 ให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการค้นหาข้อมูลบุคลากรในส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูป
ที่ 165 เมื่อทำการค้นหาข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงรายการข้อมูลในส่วนประกอบหมายเลข 4 ใน
รูปที่ 165 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล จากนั้นระบบจะแสดง
หน้าจอการขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล ดังรูปที่ 166 
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รูปที่  166 หน้าจอขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 

 จากรูปที่ 166 หน้าจอสำหรับการขอแก้ไข/เพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงสถานะคำขอ 
  หมายเลข 2 ปุ่มยืนยันคำขอ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงเลขท่ีคำขอ 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงวันที่ขอ 
  หมายเลข 5 ปุ่มดูข้อมูลในทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากรที่ต้องการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 7 ปุ่มเลือกหมวดรายการข้อมูลที่ต้องการแก้ไข 
  หมายเลข 8 ส่วนแสดงรายการแก้ไข 
 ขั้นตอนขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน สามารถแบ่งหมวดรายการ
ข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ 1.รายการแก้ไขข้อมูลผิด และ 2.รายการแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
1. รายการแก้ไขข้อมูลผิด 
 เป็นรายการข้อมูลที่สามารถแก้ไขข้อมูลผิดได้เพียงอย่างเดียว ซึ่งจะประกอบด้วยรายการ
ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน , วันเดือนปีเกิด , วันที่บรรจุ , หมู่โลหิต, เพศ , บิดา , มารดา โดย
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนสามารถเลือกหมวดรายการข้อมูลได้จากส่วนประกอบหมายเลข 7 ในรูป 
169 จากนั้นระบบจะแสดงรายการแก้ไข ดังรูปที่ 180 
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รูปที่  167 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผิดโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 

 จากรูปที่ 167 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผิดโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มยืนยันคำ 
  หมายเลข 2 ปุ่มลบรายการคำขอ 
  หมายเลข 3 ปุ่มแก้ไขข้อมูล 
 จากรูปที ่ 167 เป็นการยกตัวอย่างรายการแก้ไขข้อมูลผิดในหมวดรายการวันที ่บรรจุ          
เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนต้องการแก้ไขข้อมูลให้เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูปที่ 167 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการแก้ไขข้อมูลหมวดรายการวันที่บรรจุ ดังรูปที่ 168 

 
รูปที่  168 หน้าจอแก้ไขข้อมูลหมวดรายการวันที่บรรจุ 
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 จากรูปที่ 168 หน้าจอแก้ไขข้อมูลหมวดรายการวันที่บรรจุ มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึกข้อมูล 
  หมายเลข 2 ส่วนแก้ไขข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนแนบไฟล์ 
 หลังจากที่ทำการแก้ไขข้อมูลและแนบไฟล์เสร็จสิ้น ให้บุคลากรทำการเลือกที่ส่วนประกอบ
หมายเลข 1 ในรูปที่ 168 จากนั้นระบบจะแสดงรายเอียดการแก้ไขเพ่ิมเติม ดังรูปที่ 169 

 
รูปที่  169 รายละเอียดรายการแก้ไขหมวดรายการวันบรรจุ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนต้องการยืนยันคำขอให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการ
เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 167 จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอที่หน้าจอเริ่มต้นของ
ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 8 ใน
รูปที่ 166 
 
2. รายการแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลผิด/เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยการเลือกที่
ส่วนประกอบหมายเลข 7 ในรูปที่ 166 โดยรายการที่สามารถแก้ไขข้อมูลผิด/เพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อบุเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขข้อมูลผิด/
เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 170 โดยจะใช้ข้อมูลหมวดรายการ
ความสามารถพิเศษเป็นตัวอย่าง 
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รูปที่  170 การแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                                    

หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 จากรูปที่ 170 การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน หมวดรายการ
ความสามารถพิเศษ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนการเลือกขอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล 
  หมายเลข 2 ปุ่มลบรายการคำขอ 
  หมายเลข 3 ปุ่มแก้ไขข้อมูล 
 ให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการเลือกในส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 172 โดย
เลือกความต้องการได้ 2 กรณี คือ  
1.แก้ไขข้อมูลผิด และ 2.เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถทำได้ ดังนี้ 
 
2.1 แก้ไขข้อมูลผิด  
 ให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนเลือกส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 170 เป็น “แก้ไข
ข้อมูลผิด” จากนั้นเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูปที่ 170 ระบบจะแสดงหน้าจอรายการข้อมูล
สำหรับแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูปที่ 171 

 
รูปที่  171 หน้าจอแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                                  

รายการข้อมูลความสามารถพิเศษในทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที ่ 171 เป็นการแสดงรายการข้อมูลความสามารถพิเศษในทะเบียนประวัติ ให้
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนเลือกที่ปุ่มแก้ไข ดังรูปที่ 171 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการ
แก้ไขข้อมูลผิดดังรูปที่ 172 
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รูปที่  172 หน้าจอการแก้ไขข้อมูลผิด โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                                   

หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 จากรูปที่ 172 กรณีการแก้ไขข้อมูลผิด มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก 
  หมายเลข 2 ส่วนแก้ไขข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนแก้ไขไฟล์แนบ 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้ทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 1 
ในรูปที่ 172 เพ่ือบันทึกผลการแก้ไขข้อมูลผิด จากนั้นระบบจะแสดงรายเอียดการแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูป
ที่ 173 
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รูปที่  173 รายละเอียดแก้ไขข้อมูลผิดโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                                 

หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนต้องการยืนยันคำขอให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการ
เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 166 จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอดังหน้าจอเริ่มต้น
ของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 8 
ในรูปที่ 166 
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2.2 เพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนเลือกส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 170 เป็น “เพ่ิมข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน” จากนั้นเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูปที่ 170 ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับ
เพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังรูปที่ 174 

 
รูปที่  174 หน้าจอเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                                      

หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 จากรูปที่ 174 หน้าจอเพิ่มข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน หมวด
รายการความสามารถพิเศษมีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก 
  หมายเลข 2 ส่วนเพิ่มข้อมูล 
  หมายเลข 3 ส่วนเพิ่มไฟล์แนบ 
 เมื ่อเจ้าหน้าที ่ของวิทยาลัยชุมชนเพิ ่มข้อมูลและไฟล์แนบเสร็จสิ ้น ให้ทำการเลือกที่
ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 174 เพื่อบันทึกผลการแก้ไขข้อมูลผิด จากนั้นระบบจะแสดงราย
เอียดการแก้ไขข้อมูลผิด ดังรูปที่ 175 
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รูปที่  175 รายละเอียดเพ่ิมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน                       

หมวดรายการความสามารถพิเศษ 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนต้องการยืนยันคำขอให้เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนทำการ
เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 166 จากนั้นระบบจะแสดงรายการคำขอดังหน้าจอเริ่มต้น
ของระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติที่ส่วนประกอบหมายเลข 8 
ในรูปที่ 166 
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3.การตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล 
 การตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูล สามารถตรวจสอบได้ 2 กรณี ได้แก่                  
1.โดยเจ้าของทะเบียนประวัติ และ 2.โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 
 
1.โดยเจ้าของทะเบียนประวัติ 
 การตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ สามารถทำได้ 
โดยให้บุคลากรเข้าสู่ระบบ และทำการเลือกเมนู “ขอแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติ” จากนั้นระบบจะ
แสดงหน้าจอเริ่มต้น ดังรูปที่ 176 

 
รูปที่  176 ตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูล 

 จากรูปที่ 176 ตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/ เพ่ิมเติมข้อมูล มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงลำดับ 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงวันที่ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงเลขท่ีคำขอ 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงข้อมูลที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม 
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงสถานะคำขอ 
 ในการตรวจสอบสถานะคำขอ บุคลากรตรวจสอบได้จากส่วนประกอบที่ 4 และ ส่วนประกอบ
ที่ 5 ในรูปที่ 176 ซึ่งในส่วนประกอบที่ 4 จะแสดงผลการตรวจสอบ คือ “อนุมัติ” และ “ไม่อนุมัติ” 
และส่วนประกอบที่ 5 จะแสดงสถานะคำขอ คือ “ยื่นคำขอ” และ “ให้แก้ไข/เพ่ิมเติมแล้ว”  
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2.โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 
 การตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน สามารถ
ทำได้ โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน และทำการเลือกเมนู “ระบบตรวจสอบ-
รับรองความถูกต้องของข้อมูล” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้น ดังรูปที่ 177  

 
รูปที่  177 ตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/ เพิ่มเติมข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชน 

 จากรูปที่ 177 ตรวจสอบผลการอนุมัติให้แก้ไข/ เพ่ิมเติมข้อมูล มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงลำดับ 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงวันที่ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงเลขท่ีคำขอ 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงผู้ขอแก้ไขข้อมูล 
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงข้อมูลที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงสถานะคำขอ 
 ในการตรวจสอบสถานะคำขอ เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบได้จากส่วนประกอบที่ 
5 และ ส่วนประกอบที่ 6 ในรูปที่ 177 ซึ่งในส่วนประกอบที่ 5 จะแสดงผลการตรวจสอบ คือ “อนุมัติ” 
และ “ไม่อนุมัติ” และส่วนประกอบที่ 6 จะแสดงสถานะคำขอ คือ “ยื่นคำขอ” และ “ให้แก้ไข/
เพ่ิมเติมแล้ว” 
 
หมายเหตุ  
 1. รายการคำขอที่มีผลการตรวจสอบ “อนุมัติ. ระบบจะทำการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลตามคำขอ 
 2. รายการคำขอที่มีผลการตรวจสอบ “ไม่อนุมัติ” ระบบจะไม่ทำการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อมูลตาม
 คำขอ 
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รับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 ขั้นตอนการรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ สามารถทำได้โดยให้บุคลากรเขา้สู่
ระบบตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลโดยเจ้าของทะเบียนประวัติ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
เริ่มต้น ดังรูปที่ 178 

 
รูปที่  178 เข้าสู่การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที่ 178 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกที่ปุ่มรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ ดังรูปที่ 179 

 
รูปที่  179 หน้าจอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ 

 จากรูปที่ 179 มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนเลือกหน้าจอแสดงรายการ 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงลำดับ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงปี พ.ศ. 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงครั้งที ่
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงช่วงเวลาให้ตรวจสอบรับรองข้อมูล 
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  หมายเลข 6 สัญลักษณ์แสดงการเปิด-ปิดของการตรวจสอบ/รับรองความถูกต้อง 
       ข้อมูลทะเบียนประวัติ 
  หมายเลข 7 ส่วนแสดงสถานะการรับรอง 
 
หมายเหตุ 
 1. ส่วนประกอบหมายเลข 6 ในรูปที่ 179 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 - สัญลักษณ์ “สีเขียว” แสดงถึงการเปิดให้ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลทะเบียน
ประวัติ  
 - สัญลักษณ์ “สีเทา” แสดงถึงการปิดให้ตรวจสอบ-รับรองความถูกต้องข้อมูลทะเบียนประวัติ 
 2. ส่วนประกอบหมายเลข 7 ในรูปที่ 179 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 - เมื่อผู้ใช้ทำการรับรองความถูกต้องข้อมูลทะเบียนประวัติ ระบบจะแสดงสถานะ “รับรอง
ข้อมูลแล้ว”  และแสดงวันที่การรับรอง 
 
 การรับรับรองความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติ  สามารถรับรองรายการที ่มีการแสดง
สัญลักษณ์ในส่วนประกอบที่ 6 ในรูปที่ 179 เป็น “สีเขียว” เท่านั้น โดยให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการ 
จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 180 

 
รูปที่  180 หน้าจอรับรองความถูกต้องปัจจุบัน 

 จากรูปที่ 180 หน้าจอรับรองความถูกต้องปัจจุบัน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มยกเลิกการรับรอง 
  หมายเลข 2 ปุ่มยื่นยืนการรับรอง 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงข้อมูลผู้รับรอง 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงรูปถ่ายผู้รับรอง 
  หมายเลข 5 ส่วนการรับรองข้อมูล 
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 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 5 ในรูปที่ 180 เพื่อรับรองความถูกต้อง จากนั้น
เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 180 เพื่อยืนยันการรับรอง โดยระบบจะแสดงสถานะรับรอง
ที่ส่วนประกอบหมายเลข 7 ในรูปที่ 179  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ระบบจำหนา่ยออกจากราชการ
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ระบบจำหน่ายออกจากราชการ 
 ระบบจำหน่ายออกจากราชการ เป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลที่
เกษียณอายุราชการ เสียชีวิต ลาออก หรือย้ายหน่วยงาน 

1.การเข้าใช้งานระบบจำหน่ายออกจากราชการ 
 การใช้งานระบบจำหน่ายออกจากราชการ สามารถเข้าใช้โดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีดังกล่าว ระบบจะแสดงหน้าหลักของโปรแกรม ให้
ผู้ใช้ทำการเลือกเมนู ดังรูปที่ 181 

 
รูปที่  181 หน้าหลักระบบคลังข้อมูลฯ 

 เมื่อบุคลากรเลือกเมนู “ระบบจำหน่ายออกจากราชการและบำเหน็จบำนาญ” ระบบจะแสดง
หน้าจอดังรูปที่ 186 

 
รูปที่  182 ส่วนประกอบของระบบจำหน่ายออกจากราชการและบำเหน็จบำนาญ 

 จากรูปที่ 182 ระบบจำหน่ายออกจากราชการและบำเหน็จบำนาญ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับระบุเงื่อนไขค้นหาบุคคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
        เพ่ือจำหน่ายออกจากราชการ 
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  หมายเลข 2 ส่วนแสดงหน่วยงานและจำนวนบุคลากรที่จำหน่ายทั้งหมด 
  หมายเลข 3 เครื่องมือสำหรับการค้นหา 
  หมายเลข 4 เครื่องมือการคัดกรอง 
  หมายเลข 5 เครื่องมือสำหรับดาวน์โหลดข้อมูล 
  หมายเลข 6 เครื่องมือจัดเรียงข้อมูล 
  หมายเลข 7 แดชบอร์ดแสดงรายชื่อการจำหน่าย   

2.ขั้นตอนใช้งานระบบจำหน่ายออกจากข้าราชการ 
 ผู้ใช้สามารถระบุเงื่อนไขค้นหาบุคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อจำหน่ายบุคลากร
ประเภทอาจารย์พิเศษ และพนักงานจ้างเหมาบริการออกจากราชการ โดยการเลือกที่ปุ่ม หมายเลข 1 
ในรูปที่ 186 จากนั้นระบบจะปรากฎหน้าของการค้นหาบุคคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเพ่ือ
จำหน่ายออกจากราชการ โดยจะแบ่งเป็นการค้นหาเป็น 2 รูปแบบ คือ 1.การค้นหารายบุคคล 2.การ
ค้นหาปีที่ครบเกษียณอายุราชการ ดังรูปที่ 183 

 
รูปที่  183 หน้าจอค้นหาบุคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อจำหน่ายออกจากราชการ 

 จากรูปที่ 183 หน้าจอค้นหาบุคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเพื่อจำหน่ายออกจาก
ราชการ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนการค้นหารายบุคคล ในส่วนนี้สามารถค้นหาได้ด้วยการ กรอกชื่อ
        นามสกุล หรือเลขประจำตัวประชาชนของบุคลากรที่ต้องการจำหน่าย
        ออกราชการ 
  หมายเลข 2 ส่วนการค้นหาปีที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยผู้ใช้ต้องทำการเลือกช่วง
        ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ โดยระบบจะกำหนดเป็นพุทธศักราช   
        (พ.ศ.) 
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  หมายเลข 3 ปุ่มการค้นหา สามารถค้นหาได้เมื่อผู้ใช้ระบุเงื่อนไขในหมายเลข 1 หรือ 
        หมายเลข 2 สมบูรณ์แล้ว 
 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการข้อมูลบุคลากรจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติเพ่ือ
         จำหน่ายออกจากราชการ 
 เมื่อผู้ใช้ระบุเงื่อนไขของการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ และกดปุ่มค้นหาในส่วนประกอบหมายเลข 3 
ในรูปที่ 187 ระบบจะแสดงรายการข้อมูล ดังรูปที่ 184 

 
รูปที่  184 การการจำหน่ายจำหน่ายออกจากราชการ 

 จากรูปที่ 184 ให้ผู ้ใช้เลือกรายการที่ต้องการจำหน่ายออกจากราชการ และเลือกปุ่มการ
จำหน่ายดังรูป จากนั ้นหน้าจอจะแสดง หน้าของการระบุประเภทจำหน่าย และการคำนวณเงิน
บำเหน็จบำนาญ ดังรูปที่ 185 
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รูปที่  185 ประเภทการจำหน่ายและบำเหน็จบำนาญ 

 จากรูปที่ 185 มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนระบุประเภทการจำหน่าย 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงจำนวนวันราชการ 
  หมายเลข 3 ส่วนการแนบเอกสารหลักฐาน 
 การจำหน่ายบุคลากรประเภทอาจารย์พิเศษและพนักงานรับเหมาบริการออกจากราชการ 
บุคลากรต้องระบุข้อมูล ประเภทการจำหน่าย หมายเหตุ และเอกสารข้อมูลให้เสร็จสมบูรณ์ จึงจะสา
มารบันทึกข้อมูลการจำหน่ายออกราชการได้  
 



 

 

 
 
 
 

ระบบเลื่อนเงินเดือน
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ระบบเลื่อนเงินเดือน 
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามปีงบประมาณจะมีการเลื่อน 2 ครั้งต่อปี โดยครั้ง
ที่ 1 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติราชการในครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม) โดยให้
เลื ่อนในวันที่ 1 เมษายน ของปีที่ได้เลื ่อน และครั้งที่ 2 เป็นการเลื่อนเงินเดือนสำหรับการปฏิบัติ
ราชการในครึ่งปีหลัง (1 เมษายน ถึง 30 กันยายน) โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณ
ถัดไป ดังรูปที่ 186 

 
รูปที่  186 การปรับเลื่อนเงินเดือนตามปีงบประมาณ 

 จากรูปที่ 186 กระบวนการเลื่อนเงินเดือนจะเกิดขึ้น 1 เดือนก่อนหน้าของการปรับเลื่อน
เงินเดือน ซึ่งในครั้งที่ 1 จะเกิดขึ้นวันที่ 1 มีนาคม จนถึง 31 มีนาคม และครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้นวันที่ 1 
สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม ซึ่งกระบวนการเลื่อนเงินเดือนจะประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 1.การนับตัว      
2.เลื่อนเงินเดือน 3.ออกคำสั่ง และ 4.ประมวลผล 
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รูปที่  187 ประเภทบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 187 ประเภทบุคลากรที่ได้รับการพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือน เป็นการแสดงประเภท
บุคลากรที่ได้รับพิจารณาให้เลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งของการเลื่อนเงินเดือน แสดงได้ดังนี้ 
 
 ครั้งที่ 1 (ณ 1 เม.ย. ของทุกป)ี 
 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พนักงานราชการ (เฉพาะประเมิน ไม่เลื่อนเงินเดือน) 
 4. ลูกจ้างประจำ 
 
 ครั้งที่ 2 (ณ 1 ต.ค. ของทุกปี)  
 1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. พนักงานราชการ (เฉพาะประเมิน ไม่เลื่อนเงินเดือน) 
 4. ผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการประจำ 
 5. ลูกจ้างประจำ 
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การเข้าใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน 
 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยบัญชีเจ้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการเลื่อนเงินเดือน ระบบจะ
แสดงหน้าจอหลักของระบบคลังข้อมูลด้านการบริหารงานบุคคลของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ให้ผู้ใช้ทำ
การเลือกเมนู “ระบบเลื่อนเงินเดือน” ดังรูปที่ 188 
 

 
รูปที่  188 เข้าใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน 

 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเลื่อนเงินเดือน ระบบจะแสดงหน้าจอหลักดังรูปที่ 189 

 
รูปที่  189 หน้าหลักระบบเลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 189 หน้าหลักระบบเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงชื่อระบบและชื่อหน่วยงาน 
  หมายเลข 2 ปุ่มเข้าสู้โหมดแก้ไขข้อมูล/ปิดโหมดการแก้ไขข้อมูล 
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  หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับสร้างโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับตั้งค่าระบบ 
  หมายเลข 5 ปุ่มสำหรับเลือกการแสดงโพรไฟล์ตามประเภทบุคลากร 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงรายการโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
 ในระบบเลื่อนเงินเดือนนั้น ประกอบด้วยส่วนของการทำงาน 3 ส่วน ดังนี้ 
  1.โพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
   เป็นส่วนที่เกิดกระบวนการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรแต่ละประเภท โดยมี
  กระบวนการเกิดข้ึน ได้แก้ 1.กระบวนการนับตัว 2.กระบวนการเลื่อนเงินเดือน  
  3.กระบวนการออกคำสั่ง และ 4.กระบวนการประมวลผล  
  2.ผังเลื่อนเงินเดือน 
   ผังเลื่อนเงินเดือนจะเป็นส่วนที่บ่งบอกถึงระดับของเงินเดือนในแต่ละช่วง
  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือน 
  3.คะแนนประเมิน 
   คะแนนประเมินจะเป็นส่วนของการใช้คำนวณวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน 
  เงินเดือนในแต่ละรอบ  
 ซึ่งในแต่ละส่วนมีขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้ 
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กระบวนการเลื่อนเงินเดือน 

 
รูปที่  190 หน้าจอกระบวนการเลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 190 หน้าจอกระบวนการเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 แถบเมนูการทำงาน (ไทเทิลบาร์) 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงรอบการเลื่อนเงินเดือนและหน่วยงาน 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงผลการยืนยันการเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 4 ปุ่มเลือกแสดงสถานะการดำเนินการ 
  หมายเลข 5 ส่วนแสดงข้อมูลหน่วยงาน 
 กระบวนการเลื ่อนเงินเดือนในแต่ละรอบนั ้น ต้องมีการบันทึกคะแนนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน และหาค่าจัดสรรในการคำนวณหาวงเงินที่ใช้เลื่อน ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าไปบันทึกคะแนน
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยเลือกไปยังหน่วยงานที่ต้องการ ในส่วนประกอบ 
หมายเลข 5 (รูปที่ 190) เมื่อผู้ใช้เลือกหน่วยงานระบบจะแสดงรายการบุคลากรเพื่อทำการบันทึก
คะแนนประเมิน ดังรูปที่ 191 
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รูปที่  191 หน้าจอยืนยันผลการเลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 191 หน้าจอยืนยันผลการเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนการยืนยันผลการเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายการข้อมูลรายบุคคล 
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ผังการเลื่อนเงินเดือน 
 ขั้นตอนการสร้างผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน สามารถทำได้โดยเข้าสู่ระบบ (Login) ด้วยบัญชี ของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ซึ่งผังบัญชีที่สร้างขึ้นนั้นจะใช้ในการเลื่อนเงินเดือนตามประเภทบุคลากร 
 
 ขั้นตอนสร้างผังเลื่อนเงินเดือน 
 เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้ผู้ใช้เลือกเมนูระบบเลื่อนเงินเดือน   
ดังรูปที่ 192 

 

รูปที่  192 หน้าจอหลัก 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูระบบเลื่อนเงินเดือนเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบเลื่อน
เงินเดือน ดังรูปที่ 193 
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รูปที่  193 หน้าจอหลักระบบเลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 193 หน้าหลักระบบเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
                 หมายเลข 1 ส่วนแสดงชื่อระบบและชื่อหน่วยงาน 
                 หมายเลข 2 ปุ่มเข้าสู้โหมดแก้ไขข้อมูล/ปิดโหมดการแก้ไขข้อมูล 
                 หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับสร้างโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
                 หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับตั้งค่าระบบ 
                 หมายเลข 5 ปุ่มสำหรับเลือกการแสดงโพรไฟล์ตามประเภทบุคลากร 
                 หมายเลข 6 ส่วนแสดงรายการโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกส่วนประกอบ หมายเลข 4 ในรูปที่ 193 เพื่อตั้งค่าระบบจากนั้นระบบจะ
แสดงหน้าจอสำหรับ ตั้งค่าระบบดังรูปที่ 194 

 
รูปที่  194 หน้าจอตั้งค่าระบบ 
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 จากรูปที่ 194 หน้าจอตั้งค่าระบบ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 เมนู “คะแนนประเมิน” 
  หมายเลข 2 เมนู “ผังบัญชีเงินเดือน” 
  หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับสร้างผังบัญชีการเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน 
 เมื่อผู้ใช้ต้องการสร้างผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน ให้ผู้ใช้เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการสร้างผังบัญชีการเลื่อนเงินเดือน ดังรูปที่ 195 

 
รูปที่  195 หน้าจอสร้างผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน 

 จากรูปที่ 195 หน้าจอสร้างผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก  
  หมายเลข 2 ส่วนระบุรายละเอียด 
  หมายเลข 3 ส่วนการเลือกประเภทบุคลากร 
  หมายเลข 4 ส่วนกำหนดระยะเวลา 
  หมายเลข 5 ส่วนสร้างอันตรภาคชั้น 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงอันตรภาคชั้น 
 ในการสร้างผังบัญชีเลื่อนเงินเดือนจะแยกตามประเภทของบุคลากร ดังนี้ 
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คะแนนประเมิน 
 เม ื ่ อผ ู ้ ใช ้ต ้ องการสร ้ า งคะแนนประเม ิน เพ ื ่ อ เป ็น เกณฑ ์ ในการ เล ื ่ อน เง ิน เด ื อน 
ผู้ใช้ต้องทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยการเลือกที่เมนูระบบเลื่อนเงินเดือน 
ดังรูปที่ 209  
ขั้นตอนสร้างผังอันตรภาคชั้นคะแนนประเมิน 

 
รูปที่  196 หน้าจอหลัก 

 เมื ่อผู ้ใช้เข้าสู ่ระบบเลื ่อนเงินเดือนน ระบบจะแสดงหน้าหลักของระบบเลื ่อนเงินเดือน     
ดังรูปที่ 197  
 

 
รูปที่  197 หน้าหลักระบบเลื่อนเงินเดือน 
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       จากรูปที่ 197 หน้าหลักระบบเลื่อนเงินเดือน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
                 หมายเลข 1 ส่วนแสดงชื่อระบบและชื่อหน่วยงาน 
                 หมายเลข 2 ปุ่มเข้าสู้โหมดแก้ไขข้อมูล/ปิดโหมดการแก้ไขข้อมูล 
                 หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับสร้างโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
                 หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับตั้งค่าระบบ 
                 หมายเลข 5 ปุ่มสำหรับเลือกการแสดงโพรไฟล์ตามประเภทบุคลากร 
                 หมายเลข 6 ส่วนแสดงรายการโพรไฟล์การเลื่อนเงินเดือน 
 ให้ผู้ใช้ทำการเลือกส่วนประกอบ หมายเลข 4 เพื่อตั้งค่าระบบ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอ
สำหรับ ตั้งค่าระบบดังรูปที่ 198 

 
รูปที่  198 หน้าจอตั้งค่าระบบ 

       จากรูปที่ 198 หน้าจอตั้งค่าระบบ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
                 หมายเลข 1 เมนู “คะแนนประเมิน” 
                 หมายเลข 2 เมนู “ผังบัญชีเงินเดือน” 
                 หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับสร้างผังบัญชีการเลื่อนเงินเดือน 
                 หมายเลข 4 ส่วนแสดงผังบัญชีเลื่อนเงินเดือน 
 จากนั้นให้ผู ้ใช้เลือกส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 198 เพื่อเข้าสู่การสร้างผังคะแนน
ประเมิน  

 
 การสร้างผังคะแนนประเมินสามารถทำได้โดยเลือกประเภทส่วนประกอบหมายเลขที่ 3 

ของรูปที่ 198 โดยระบบจะแสดงหน้าคะแนนประเมินดังรูปที่ 199 ให้ผู้ใช้คลิกที่ “ ” เพื่อเพ่ิม
คะแนนการประเมิน 
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รูปที่  199 หน้าจอแสดงผังคะแนนประเมิน 

 เมื่อผู้ใช้คลิก “ ” จะแสดงหน้าจอผังคะแนนประเมินดังรูปที่ 234 

 
รูปที่  200 หน้าจอสร้างผังคะแนนประเมิน 

 จากรูปที่ 200 หน้าจอสร้างผังคะแนนประเมิน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
                 หมายเลข 1 ปุ่มบันทึก 
                 หมายเลข 2 ส่วนระบุรายละเอียด 
                 หมายเลข 3 ส่วนการเลือกประเภทบุคลากร 
                 หมายเลข 4 ส่วนกำหนดระยะเวลา 
  หมายเลข 5 ปุ่มสร้างอันตรภาคชั้น 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงอันตรภาคชั้น 
 ให้ผู้ใช้ทำการกรอกรายและเอียดและเลือกประเภทบุคลากรจากนั้นระบุวันที่มีผลตั้ง-ถึง ดังรูป
ที่ 201 
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 ส่วนระบุระยะเวลา ในส่วนของ “มีผลตั้งแต่” จะเป็นเวลาเริ่มใช้ เมื่อผู้ใช้ระบุเวลามีผลตั้งแต่
เสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้ระบุระยะเวลาสิ้นสุด โดยสามารถระบุระยะเวลาถึง “ปัจจุบัน” ดังรูปที่ 201 หรือ
กำหนดระยะเวลาที่สิ้นสุด ดังรูปที่ 202 

 

รูปที่  201 การกำหนดระยะเวลาถึงปัจุบัน 

 

 
รูปที่  202 การกำหนดระยะเวลาโดยผู้ใช้ 

 การสร้างอันตรภาคชั้น ให้ผู้ใช้เลือกยังส่วนประกอบที่ 5 ของรูปที่ 234 เพ่ือสร้างอันตรภาคชั้น 
ในการกรอกช่วงคะแนนประเมิน โดยเมื่อสร้างอันตรภาคชั้น ระบบจะแสดงดังรูปที่ 237 

 
รูปที่  203 อันตรภาคชั้น 

 จากรูปที่ 203 อันตรภาคชั้น มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ลำดับ 
  หมายเลข 2 ผลการประเมิน 
  หมายเลข 3 ช่วงคะแนน 
 เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลครบเสร็จสมบูรณ์ให้ทำการเลือกที่ปุ่ม “บันทึก” ดังรูปที่ 204 เพ่ือ
ยืนยันการสร้างผังคะแนนการประเมิน 
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รูปที่  204 บันทึกผังคะแนนการประเมิน 

 หลังจากที่ผู้ใช้กดปุ่ม “ ”  เพื่อบันทึกข้อมูลระบบจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการบันทึก
ข้อมูล เรียบร้อย 

 
รูปที่  205 หน้าจอยืนบันการบักทึกข้อมูล 

 หลังจากที่ผู้ใช้บันทึกการสร้างคะแนนประเมินเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงรายการที่สร้างบนแดช
บอร์ดคะแนนประเมิน ดังรูปที่ 206 
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รูปที่  206 หน้าจอแสดงรายการคะแนนประเมิน 

ขั้นตอนการบันทึกและประมวลผลคะแนนประเมิน 
 ผู้ใช้สามารถทำการบันทึกคะแนนการประเมินของบุคลากร โดยการเลือกรายการข้อมูลใน
ส่วนประกอบหมายเลข 3 รูปที่ 191 เมื่อผู้ใช้เลือกรายการข้อมูลเพื่อบันทึกคะแนนการประเมินระบบ 
จะแสดงหน้าจอ ดังรูปที่ 207 

 
รูปที่  207 หน้าจอบันทึกผลคะแนนประเมิน 

 จากรูปที่ 207 หน้าจอบันทึกผลคะแนนประเมิน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มบันทึกข้อมูล 
  หมายเลข 2 ส่วนระบุคะแนนประเมิน 
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  หมายเลข 3 ผลการประเมิน 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงข้อมูลบุคลากร 
  หมายเลข 5 ปุ่มประมวลผลคะแนน 
  หมายเลข 6 ส่วนแสดงการเลื่อนเงินเดือน 
  หมายเลข 7 ส่วนระบุหมายเหตุ 
 ในการบันทึกผลคะแนนประเมินให้ผู้ใช้ทำการระบุคะแนนในส่วนประกอบ หมายเลข 2 ในรูป
ที่ 207 จากนั้นให้ผู้ใช้กดปุ่มประมวลผลคะแนนที่ส่วนประกอบหมายเลข 5 ในรูปที่ 207 เพื่อคำนวณ
ผลการประเมินและการเลื่อนเงินเดือน เมื่อผู้ใช้ทำการประมวลผลคะแนนเสร็จสิ้น ให้ทำการบันทึกผล 
โดยการกดที่ปุ่มบันทึก ส่วนประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 207 
 เมื่อผู้ใช้ทำการบันทึกผลคะแนนประเมินเสร็จสมบูรณ์ ผู้ใช้ต้องทำการยืนยันผลการเลื่อน
เงินเดือนโดยการคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยันผลการเลื่อนเงินเดือน” (ในส่วนประกอบหมายเลข 1 รูปที่ 191) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
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ระบบย่ืนคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.การยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์  
2.การอนุมัติคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ และ 3.การตรวจสอบสถานะดำเนินการ 

การยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
 การยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้โดยให้บุคลากรเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลด้านการ
บริหารงานบุคคล สถาบันวิทยาลัยชุมชน จากนั้นเลือกเมนู “คำร้องอิเล็กทรอนิกส์” ดังรูปที่ 208 
 

 
รูปที่  208 เมนู “คำร้องอิเล็กทรอนิกส์” 

 จากรูปที่ 208 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู “คำร้องอิเล็กทรอนิกส์” ระบบจะแสดงหน้าจอหลักระบบคำ
ร้องอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 209  
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รูปที่  209 หน้าจอหลักระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปที่ 209 หน้าจอหลักระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับระบุรายการคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 
  หมายเลข 2 ส่วนเลือกหน้าแสดงรายการ (Page Select) 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงรายการคำร้อง 
 เมื่อผู้ใช้ต้องการยื่นคำร้องให้ผู้ใช้ทำการเลือกที่ส่วยประกอบหมายเลข 1 ในรูปที่ 209 จากนั้น
ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการเลือกรายการคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 210  
 

 
รูปที่  210  หน้าจอระบุรายการคำขออิเล็กทรอนิกส์ 
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 จากรูปที่ 210  ให้ผู้ใช้เลือกรายการคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการยื่นคำขอ จากนั้นให้ผู้ใช้
เลือกที่ปุ่ม “ตกลง” ดังรูปที่ 211 

 
รูปที่  211 หน้าจอยืนยันการเลือกรายการคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปที่ 211 เมื่อผู้ใช้เลือกที่ปุ่ม “ตกลง” ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มคำขอสำหรับ
กรอกรายละเอียดการร้องขอ ดังรูปที่ 212  
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รูปที่  212 แบบฟอร์มคำขออิเล็กทรอนิกส์ 

 จากรูปที่ 212 แบบฟอร์มคำขออิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มสำหรับดาวโหลดไฟล์ PDF  
  หมายเลข 2 ปุ่มสำหรับลบรายการคำร้อง 
  หมายเลข 3 ปุ่มสำหรับบันทึกข้อมูลรายการคำร้อง 
  หมายเลข 4 ส่วนแสดงสถานะดำเนินการ 
  หมายเลข 5 ส่วนระบุรายละเอียด “เขียนที”่ 
  หมายเลข 6 ส่วนระบุความสงค์การร้อง 
  หมายเลข 7 ส่วนระบุรายการขอสำเนา 
 เมื่อผู้ใช้ระบุรายละเอียดในแบบฟอร์มเสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้เลือกที่ส่วนประกอบหมายเลข 3 ในรูป
ที่ 212 เพ่ือบันทึกรายการคำขอ  
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หมายเหตุ  ส่วนประกอบหมายเลข 2 ในรูปที่ 302 จะไม่สามารถลบรายการคำร้องได้เมื่อ 
  รายการคำร้องมีการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ 

การตรวจสอบสถานะดำเนินการ 
 การตรวจสอบสถานะดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ผู้ยื่นคำร้องการตรวจสอบสถานะ 
และ 2.ผู้อนุมัติคำร้องตรวจสอบสถานะ 
 
ผู้ย่ืนคำร้องการตรวจสอบสถานะ 
 การตรวจสอบสถานะโดยผู้ยื่นคำร้องสามารถทำได้โดยให้บุคลากรเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลด้าน
การบริหารงานบุคคลสถาบันวิทยาลัยชุมชน จากนั้นเลือกเมนู “คำร้องอิเล็กทรอนิกส์” จากนั้นระบบ
จะแสดงหน้าจอหลักระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์ ดังรูปที่ 213 

 
รูปที่  213 ส่วนแสดงสถานะดำเนินการผู้ยื่นคำร้อง 

 จากรูปที่ 213 ระบบจะแสดงสถานะดำเนินการในคอลัมน์ “สถานนะดำเนินการ” หากผู้ยื่น
คำร้องต้องการทราบรายละเอียดการดำเนินการ ให้บุคลากรเลือกรายการคำร้องที่ต้องการ จากนั้น
ระบบจะแสดงแบบฟอร์มคำขอ ให้บุคลากรสังเกตส่วนประกอบหมายเลข 4 ในรูปที่ 212 จะเห็นว่า
ระบบมีการแสดงสถานะดำเนินการและรายละเอียดของการดำเนินการ ดังรูปที่ 214 
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รูปที่  214 สถานะดำเนินการ “ระหว่างดำเนินการ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ระบบลงเวลาการปฏบิัตริาชการ
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ระบบลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

การติดตั้งโมบายแอพพลิเคชัน 
- การติดตั้งแอพพลิเคชันบนระบบแอนดรอยด์ (Android) 
- การติดตั้งแอพพลิเคชันบนระบบไอโอเอส (IOS) 

การลงทะเบียนอุปกรณ์เพื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 

 
รูปที่  215 แอพพลิเคชัน “ICCS” 

 จากรูปที่ 215 ให้ผู้ใช้เปิดแอพพลิเคชั่น “ICCS” จากนั้นจะปรากฏหน้าจอสำหรับลงทะเบียน
อุปกรณ์ ดังรูปที่ 216 
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รูปที่  216 ลงทะเบียนอุปกรณ์ 

 จากรูปที่ 216 ให้ผู้ใช้กรอกรหัสผู้ใช้ใช้งาน (Username) และ พาสโค้ด (Passcode) จากนั้น
ทำการเลือกที่ปุ่ม “ลงทะเบียนอุปกรณ์” เมื่อทำการลงทะเบียนอุปกรณ์เสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าจอ
สำหรับการกรอกพาสโค้ดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 217  
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รูปที่  217 หน้าจอกรอกรหัสเพื่อเข้าสู่ระบบ 

 จากรูปที่ 217 หลังจากที่ผู้ใช้ทำการกรอกพาสโค้ดเพื่อเข้าสู่ระบบ ระบบจะทำการตรวจสอบ
ความถูกต้องของพาสโค้ดและเลขประจำเครื่องที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อระบบตรวจสอบและถูกต้อง
ระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการใช้งานแอพลิเคชัน ดังรูปที่ 218 
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รูปที่  218 หน้าจอใช้งานแอพพลิเคชัน 
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ฟังก์ชันหลักของโมบายแอพพลิเคชัน 
 ฟังก์ชันหลักของโมบายแอพพลิเคชันประกอบด้วย 4 ฟังก์ชัน ได้แก่ 1.ลงเวลาปฏิบัติงาน          
2.ลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 3.แจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ 4.อนุมัติการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ ดังรูปที่ 219 

 
รูปที่  219 ฟังก์ชันหลักโมบายแอพพลิเคชั่น 

 จากรูปที่ 219 ฟังก์ชันหลักโมบายแอพพลิเคชั่น ประกอบด้วย  
 1.ลงเวลาปฏิบัติงาน  
  ฟังก์ชันลงเวลาปฏิบัติงาน ใช้ในกรณีบุคลากรต้องการลงเวลาปฏิบัติงานใน 
 สถานที่ทำงาน ซึ่งการทำงานของฟังก์ชันนี้จะสามารถได้เมื่ออยู่ในขอบเขตของ  
 สถานที่ตามท่ีกำหนดเท่านั้น 
 2.ลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ฟังก์ชันลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้ในกรณีที่บุคลากรลงเวลาปฏิบัติงานนอก
 สถานที่ โดยมีการแจ้งขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ และผ่านการอนุมัติเท่านั้น 
 3.แจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ฟังก์ชันแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้ในกรณีที่บุคลากรต้องมีการปฏิบัติงานนอก
 สถานที่ทำงาน โดยบุคลากรที่มีความจำเป็นปฏิบัติงานนอกสถานที่ ต้องมีการยื่นคำขอ และ
 ระบุรายละเอียดให้ชัดเจน 
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 4.อนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  ฟังก์ชันอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ สามารถใช้ได้เฉพาะบุคลากรที่มีตำแหน่งที่
 สามารถอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้เท่านั้น โดยจะมีการกำหนดผู้อนุมัติผ่านระบบ
 บริหารจัดการระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ 

การลงเวลาและรับรองเวลาปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติงานและรับรองเวลาปฏิบัติงาน สามารถทำได้โดยให้ผู้ใช้ เข้าสู่ระบบ
ผ่านแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเรียบร้อย ระบบจะแสดงเมนูหลัก
ของการลงเวลาปฏิบัติงานและรับรองเวลาปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 354 

 
รูปที่  220 หน้าจอหลักการลงเวลาและรับรองเวลาปฏิบัติงาน 

 จากรูปที่ 220 หน้าจอหลักการลงเวลาและรับรองเวลาปฏิบัติงาน มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งผู้ใช้งาน 
  หมายเลข 2 ปุ่มออกระบบ (Logout) 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงเมนูหลัก 
 การลงเวลาปฏิบัติงานและรับรองเวลาปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  1.การลงเวลาปฏิบัติงาน 
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  2.การลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  3.การแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่และการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 โดยขั้นตอนการใช้แต่ละส่วน มีดังนี้ 
 
 
 
1.การลงเวลาปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติงาน เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าสู้ระบบเรียบร้อย ให้ผู้ใช้เลือกเมนู “การลง
เวลาปฏิบัติงาน” ดังรูปที่ 220 

 
รูปที่  221 เมนู “เมนูลงเวลาปฏิบัติงาน” 

 จากนั้นระบบจะทำการเข้าสู่หน้าหลักของการลงเวลาปฏิบัติงาน ดังรูปที่ 222 
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รูปที่  222 หน้าจอหลักการลงเวลาปฏิบัติงาน 

 จากรูปที่ 222 หน้าจอหลักการลงเวลาปฏิบัติงาน มีส่วนประกอบดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มโฮม เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่มโฮมระบบจะกลับไปยังหน้าจอเมนูหลัก 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดง วัน/เดือน/ปี และเวลา ณ ปัจจุบัน 
  หมายเลข 3 ปุ่มลงเวลา 
  หมายเลข 4 ตำแหน่งสำหรับลงเวลาปฏิบัติงาน 
 ในการลงเวลาปฏิบัติงาน ผู้ใช้จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่ระบบได้ระบุไว้ โดยสามารถสังเกตุได้
จากส่วนประกอบหมายเลข 4 ในรูปที่ 222 ซึ่งจะแสดงรัศมีของจุดลงเวลาปฏิบัติงาน (วงกลมสีเหลือง) 

และตำแหน่งของผู้ใช้งาน “ ” เมื่อตำแหน่งของผู้ใช้งานอยู่ในรัศมีของจุดลงเวลาปฏิบัติงาน ให้ทำ
การกดที่ปุ่มหมายเลข 3 ในรูปที่ 222 เพื่อทำการลงเวลาปฏิบัติงาน จากนั้นระบบจะปรากฏหน้าจอ
ของการลงเวลา ดังรูปที่ 223  
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รูปที่  223 ยืนยันการลงเวลางาน 

 จากรูปที่ 223 ยืนยันการลงเวลางาน มีส่วนประกอย ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ปุ่มกลับไปยังหน้าจอหลักการลงเวลาปฏิบัติงาน 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงวันที่และเวลาในการยืนยันลงเวลางาน 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงตำแหน่งการลงเวลางาน 
  หมายเลข 4 ปุ่มลงเวลา “เข้างาน” 
  หมายเลข 5 ปุ่มลงเวลา “เลิกงาน” 
 ในกรณีผู้ใช้ต้องการลงเวลาการเข้างาน ให้ทำการเลือก ส่วนประกอบหมายเลข 4 หรือเมื่อผู้ใช้
ต้องการลงเวลาการเลิกงาน ให้ทำการเลือก ส่วนประกอบหมายเลข 5 จากนั้นระบบจะให้ผู้ใช้ทำการ
กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง เพ่ือยืนยันการลงเวลางาน ดังรูปที่ 224 
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รูปที่  224 กรอกรหัสผ่านยืนยันการลงเวลางาน 

 หลังจากที่ผู้ใช้กรอกรหัสผ่านยืนยันการลงเวลางานเสร็จสิ้นระบบจะปรากฏหน้าจอการยนืยัน
ดังรูปที่ 225 
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รูปที่  225 หน้าจอการยืนยันลงเวลาการเข้างานและเวลาการเลิกงาน 
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2. แจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่และการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 
รูปที่  226 ผังกระบวนการยื่นคำขอฯปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1 

 
รูปที่  227 ผังกระบวนการยื่นคำขอฯปฏิบัติงานนอกสถานที่ 2 
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 จากรูปที่ 226 และ รูปที่ 227 อธิบายได้ดังนี้ การแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่และการอนุมัติ
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ สามารถทำได้โดยการให้ผู ้ยื ่นคำขอ (Actor 1) ทำการยื ่นคำขอการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้อนุมัติคำขอการปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Actor 2) พิจารณา โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั ้นตอน ดังนี ้ 1.ขั ้นตอนแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ 2.ขั ้นตอนการอนุมัติการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 
1.ขั้นตอนแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 เมื่อผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบ ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “แจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่” ดังรูปที่ 348 

 
รูปที่  228 การแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 228 เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “การแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่” ระบบจะทำการ
แสดงหน้าจอสำหรับการยื่นคำขอ ดังรูปที่ 229  
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รูปที่  229 การยื่นคำขอแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 229 ให้ผู้ใช้เลือกที่ปุ่ม “ยื่นคำขอ” จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับการกรอก
รายละเอียดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ดังรูปที่ 230 
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รูปที่  230 หน้าจอกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 230 หน้าจอกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนกรอกรายละเอียดที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 2 ส่วนการระบุเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงภาพถ่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 4 ปุ่มสำหรับส่งคำขอ 
  หมายเลข 5 ปุ่มสำหรับการถ่ายภาพ 
  หมายเลข 6 ปุ่มสำหรับการแนบภาพถ่าย 
 เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกรายละเอียดที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่เสร็จสิ้นให้ผู้ใช้ทำการเลือกที่
ส่วนประกอบหมายเลข 4 ในรูปที่ 230 จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกรหัสผ่าน เพ่ือยืนยัน
การส่งคำขอและรออการอนุมัติ  
หมายเหตุ  - ส่วนประกอบ หมายเลข 2 ในรูปที่ 230 ส่วนการระบุเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกเวลาตลอดทั้งวันระบบจะทำการระบุตามเงื่อนไขเวลา (08.00 – 
  16.30 น) และจะไม่อนุญาติให้ผู้ใช้สามารถกำหนดช่วงเวลา (เริ่มตั้งแต่ – สิ้นสุดเมื่อ) 
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2.ขั้นตอนการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 ขั้นตอนการอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่จะสามารถอนุมัติได้ โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี
ผู้ใช้ที่มีอำนาจในการอนุมัติ ให้ผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “อนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่” ดังรูปที่ 231 

 
รูปที่  231 การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 231 เมื่อผู้ใช้ทำการเลือกเมนู “อนุมัติการปฏิบัติงานนอกสถานที่” ระบบจะแสดง
รายการคำขอดังรูปที่ 232  
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รูปที่  232 รายการคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 232 รายการคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงสถานะคำขอ  
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงรายการคำขอ 
 จากรูปที่ 232 ส่วนประกอบหมายเลข 1 ส่วนแสดงสถานะคำขอ จะใช้สีแสดงสถานะของ
รายการคำขอ โดยจะแสดงดังนี้  

- สีเทา แสดงสถานะ คำขอรอพิจารณา 
- สีเขียว แสดงสถานะ คำขออนุมัติ 
- สีแสดง แสดงสภานะ คำขอไม่อนุมัติ 

 ในการอนุมัติคำขอให้ผู้ใช้ทำการเลือกรายการคำขอที่มีสถานะสีเทา เมื่อผู้ใช้เลือกรายการคำ
ขอระบบจะแสดงรายละเอียดคำขอ ดังรูปที่ 233 
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รูปที่  233 รายเลียดคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 233 รายเลียดคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีส่วนประกอบ ดังนี้ 
  หมายเลข 1 ส่วนแสดงรายละเอียดที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 2 ส่วนแสดงเวลาขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 3 ส่วนแสดงภาพถ่ายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
  หมายเลข 4 ส่วนการอนุมัติ/ไม่อนุมัติ 
 เมื่อผู้ใช้ทำการตรวจสอบรายละเอียดคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ และทำการอนุมัติ/ไม่
อนุมัติ ในการเลือกส่วนประกอบที่ 4 ในรูปที่ 233 ระบบจะแสดงหน้าจอการกรอกรหัสผ่านสำหรับการ
ยืนยัน จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 234  
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รูปที่  234 หน้าจอแสดงการอนุมัติและไม่อนุมัติคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
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3.การลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 
 การลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ ใช้เมื่อบุคลากรต้องออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หน่วยงานที่
ทำการของตัวเอง เช่น การสัมมนา การฝึกอบรม หรือการลงพื้นที่ ฯ เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถลงเวลา
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยการเลือกที่เมนู “ลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่” ดังรูปที่ 355 

 
รูปที่  235 เมนู “เมนูลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่” 

 จากนั้นระบบจะแสดงรายการที่ได้ทำการยื่นคำขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่ได้รับการอนุมัติ
เท่านั้น ดังรูปที่ 236 
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รูปที่  236 หน้าจอแสดงรายการลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 236 ให้ผู้ทำใช้ทำการเลือกรายการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อทำการลงเวลา
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสำหรับกรอกรายละเอียด ดังรูปที่ 237 
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รูปที่  237 การลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 จากรูปที่ 237 เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกรายละเอียดการปฏิบัติงานนอกสถานที่เสร็จสิ้น ให้ผู้ใช้ทำ
การเลือกลงเวลาทำงานที่ผู้ใช้ต้องการยืนยัน จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูปที่ 238 
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รูปที่  238 หน้าจอการลงเวลาปฏิบัติงานนอกสถานที่ 

 
 
 
 


