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ค ำน ำ 
คู่มือ ค ำแนะน ำ แนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นเอกสำรที่ส ำคัญเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ

และเป็นเอกสำรอ้ำงอิงในกำรด ำเนินงำน ระบบบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก 
เอกสำรประกอบด้วย จัดกำรข้อมูลส่วนตัว ตรวจสอบข้อมูลกำรรับรำชกำร ท ำเรื่องกำรลำ 
อนุมัติเอกสำรผ่ำนระบบ เอกสำรที่ส่งกลับแก้ไข  

ในกำรนี้ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนกำรเรียนรู้นี้ หวังว่ำ
เอกสำรแนะน ำกระบวนกำรใช้ระบบสำรสนเทศ สถำบันพระบรมรำชชนก ชุดนี้จะได้ถูก
น ำไปใช้และปรับปรุงกระบวนกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของสถำบันพระบรมรำชชนก
อย่ำงยั่งยืนและมั่นคงต่อไป หำกมีข้อผิดพลำดของเอกสำรนี้หรือต้องกำรกำรแนะน ำ
เพิ่มเติม ติดต่อที่ กลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ ศูนย์สำรสนเทศ 
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เปลี่ยน Password 5 

จัดกำรข้อมูลส่วนตัว 6 

ตรวจสอบข้อมูลกำรรับรำชกำร 13 

ท ำเรื่องกำรลำ 14 

อนุมัติเอกสำรผ่ำนระบบ 19 

เอกสำรที่ส่งกลับแก้ไข 20 

ติดต่อสอบถำมเมเติม 21 
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ระบบบุคลากร(สถาบันพระบรมราชชนก) 

เนื่องจำกระบบสำรสนเทศในสถำบันพระบรมรำชชนกท่ีใช้งำนอยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลำยระบบ แตร่ะบบมีกำรก ำหนด

สิทธิตำมหน้ำท่ีที่ดแูล โดยระบบพืน้ฐำนของทุกระบบนั้นคือระบบบคุลำกร ปัจจบุันระบบบคุลำกรมีกำรแบ่งหน้ำท่ี ดังนี้ 

1.ผู้ใช้งานทั่วไป มีหน้ำที่ จัดกำรข้อมูลส่วนตัวและจดักำรลำส่วนตวั 

2.เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง มีหน้ำที่ จัดกำรโครงสร้ำงหน่วยงำน จัดกำรต ำแหน่งและข้อมูลบุคลำกร จัดกำรข้อมูล

พื้นฐำนของระบบ จัดกำรสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ จัดกำรเวลำท ำงำน จัดกำรกำรลำ เส้นทำงกำรอนุมัติเอกสำร และดูรำยงำนด้ำน

บุคลำกรของสถำบันพระบรมรำชชนกและวิทยำลัยในสังกัด 

3.เจ้าหน้าที่วิทยาลัย มีหน้ำที่ จัดกำรโครงสร้ำงหน่วยงำน จัดกำรต ำแหน่งและข้อมูลบุคลำกร จัดกำรเวลำท ำงำน 

จัดกำรกำรลำ เส้นทำงกำรอนุมัติเอกสำร และดูรำยงำนด้ำนบุคลำกรของวิทยำลัย 
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รูป 1.1 

1.เมื่อผู้ใช้งำน Login เข้ำมำใช้งำนและต้องกำรเปลีย่นรหสัผ่ำนเลือก “ตั้งค่ำกำรใช้งำน” ในกรอปแดงตำมรูป 1.1 

 

รูป 1.2 

 

รูป 1.3 

2.เมื่อเลือก “เปลี่ยนรหสัผ่ำน” จะเป็นตำมรูป 1.3 จะเห็น “ช่ือเข้ำใช้ระบบ” และต้องใสร่หัสผ่ำนปัจจุบัน และต้อง

ใส่รหัสผ่ำนใหม่ 2 ครั้ง จึงจะสำมำรถเปลีย่นรหสัผ่ำนได้ 
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รูป 1.4 

 

รูป 1.5 

3.เมื่อผู้ใช้งำน Login เข้ำมำใช้งำนจะเป็นตำมรูป 1.1 จะเห็นว่ำตำมรูปผู้ใช้งำนมีสิทธิ “ผู้ใช้งำนท่ัวไป” เมื่อเข้ำมำจะ

เป็นตำมรูป 1.4 จะสำมำรถจัดกำรข้อมูลส่วนตัวหรือดูรำยละเอียดกำรลำต่ำงๆ เมื่อเข้ำมำตำมสิทธินี้จะมีเมนูต่ำงๆ ดังนี้ 

1) จัดกำรข้อมูลส่วนตัว 

2) ตรวจสอบข้อมูลกำรรับรำชกำร 

3) ท ำเรื่องกำรลำ 

4) อนุมัติเอกสำรผ่ำนระบบ 

5) เอกสำรที่ส่งกลับแก้ไข 

เมื่อเลือกข้อ 1 “จัดกำรข้อมูลส่วนตัว” จะเป็นตำมรูป 1.5 เมื่อเลือก “ข้อมูลตนเอง” 
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รูป 1.6 

 

รูป 1.7 
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รูป 1.8 

4. เมื่อเลือก “ข้อมูลตนเอง” จะแสดงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเข้ำมำจะแสดงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ เช่น ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ 

ประวัติกำรศึกษำ วิชำชีพ ควำมช ำนำญ เป็นต้น เมื่อต้องกำรเปลี่ยนรูปที่ใช้ในระบบเป็นรูปส่วนตัวสำมำรถแก้ไขได้ โดยรูปควร

มีขนำด 321x430 pixels เป็น .jpg .jpeg .gif เท่ำนั้น และขนำดไฟล์ไม่เกิน 2 MB จำกรูป 1.7 จะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในกำร

ค้นหำเมื่อเลือกจะค้นหำค ำน ำหน้ำช่ือ ตำมรูป 1.8 
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รูป 1.9 

5.ตำมรูป 1.6 เลือกแถบด้ำนบนเลือก “ที่อยู่” เป็นตำมรูป 1.9 สำมำรถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ในทะเบียนบ้ำนและที่อยู่

ปัจจุบันได้ 
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รูป 1.10 

6.ตำมรูป 1.6 เลือกแถบด้ำนบนเลือก “ประวัติกำรศึกษำ” เป็นตำมรูป 1.10 โดยใส่ข้อมูลกำรศึกษำจำกต่ ำสุด     

เรียงไปสูงสุด (เมื่อเคยเลือกวุฒิสูงสุด เช่น มีวุฒิสูงสุดเป็นปริญญำโท แต่เมื่อจบปริญญำเอก จะต้องลบวุฒิสูงสุดออกก่อนก็คือ         

วุฒิปริญญำโท แล้วค่อยกรอกข้อมูลปริญญำโทที่ลบออกแต่ไม่ต้องเลือกเป็นวุฒิสูงสุด และกรอกข้อมูลวุฒิปริญญำเอก        

และเลือกวุฒิสูงสุด) เมื่อเลือกรูป 1.7 เป็นสัญลักษณ์ในกำรค้นหำ เลือกแล้วจะมีหน้ำต่ำงตำมรูป 1.8 เพื่อท ำกำรค้นหำ

สำขำวิชำหรือสถำนศึกษำ 

*** เมื่อค้นหำสำขำวิชำหรือสถำนศึกษำไม่พบ ให้ติดต่อกลุ่มเทคโนโลยีสำรสนเทศ สถำบันพระบรมรำชชนก เพื่อให้

เพิ่มให ้
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รูป 1.11 

7.ตำมรูป 1.6 เลือกแถบด้ำนบนเลือก “วิชำชีพ” เป็นตำมรูป 1.11 ใส่ข้อมูลใบประกอบวิชำชีพ 

 

รูป 1.12 

8.ตำมรูป 1.6 เลือกแถบด้ำนบนเลือก “บัตรสมำชิกสภำวิชำชีพ” เป็นตำมรูป 1.12 ใส่ข้อมูลบัตรสมำชิกสภำวิชำชีพ 
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รูป 1.13 

9.ตำมรูป 1.6 เลือกแถบด้ำนบนเลือก “ควำมช ำนำญ” เป็นตำมรูป 1.13 ใส่ข้อมูลเชี่ยวชำญที่ผ่ำนกำรอบรม 

 

รูป 1.14 

10.ตำมรูป 1.5 เลือก “เปลี่ยนช่ือบุคลำกร” จะเป็นตำมรูป 1.14 คือกำรเพิ่มประวัติกำรเปลี่ยนช่ือหรือนำมสกุล      

ให้กรอกข้อมูลและก ำหนดวันท่ีเปลี่ยนข้อมูล แต่ถ้ำต้องกำรเปลี่ยนค ำน ำหน้ำช่ือ วิธีเปลี่ยนจะเหมือนข้อ 6 
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.รูป 1.15 

 

รูป 1.16 

11.จำกรูป 1.4 เลือกข้อ 2 “ตรวจสอบข้อมูลกำรรับรำชกำร” จะแสดงข้อมูลกำรรับรำชกำรของบุคลำกรนั้น         

ตำมที่เจ้ำหน้ำท่ีลงข้อมูลมำให้รวมถึงต ำแหน่งและเงินเดือน ซึ่งข้อมูลนี้ไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
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รูป 1.17 

12.ตำมรูป 1.4 เลือกข้อ 3 “ท ำเรื่องกำรลำ” จะได้ตำมรูป 1.17 สำมำรถท ำเรื่องลำต่ำงๆ กำรยกเลิกกำรลำ           

ดูสถำนกำรณ์ลำ เป็นต้น 

 
รูป 1.18 
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รูป 1.19 

13.ตำมรูป 1.18-1.19 ตัวอย่ำงกำรลำ 

1).เลือก “กำรลำป่วย” ถ้ำมีเครื่องหมำย Dropdown List จะมีตัวเลือกมำกกว่ำ 1 ตัวเลือก เมื่อเลือกวันที่ลำ

เรียบร้อย คลิก “ค ำนวณวันลำ” ระบบจะท ำกำรค ำนวณวันลำที่ลำและรวมวันลำทั้งหมด แต่ถ้ำลำป่วยเกิน 3 วัน จะต้องแนบ

ใบรับรองแพทย์ด้วย  

2).เลือก “กำรลำพักผ่อน” จะคล้ำยกับกำรลำป่วย แต่จะมีรูป 1.7 ที่เป็นสัญลักษณ์กำรค้นหำคนหรือประเทศขึ้นอยู่

ว่ำเป็นกำรลำแบบไหน แต่กำรลำพักผ่อนจะเป็นกำรค้นหำช่ือบุคลำกรที่ท ำหน้ำท่ีแทน 

 

รูป 1.20 
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รูป 1.21 

14.ตำมรูป 1.17 เลือก “ยกเลิกท ำกำรลำ” จะได้ตำมรูป 1.20 จะท ำเรื่องยกเรื่องกำรลำต่ำงๆ ยกเว้นยกเลิกกำรลำ

ป่วยไม่ได้ เพรำะตำมรูป 1.21 จะเห็นได้ว่ำไม่มีลำป่วยให้เลือกจึงท ำให้ไม่สำมำรถยกเลิกได้ เมื่อคลิกรูป 1.7 จะแสดง            

ตำมรูป 1.21 ต้องเลือก “ประเภทกำรลำ” และ “วันลำ” ให้ตรงกับกำรลำที่ต้องกำรยกเลิก เมื่อคลิกค้นหำจะแสดงวันลำให้

เลือก เมื่อเลือกวันลำจะกลับมำที่รูป 1.20 และต้องเลือกวันลำข้ำงล่ำงอีกครั้งและคลิก “ค ำนวณยกเลิกวันลำ” เพื่อให้ระบบ

ค ำนวณวันยกเลิกวันลำ 

 

รูป 1.22 
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รูป 1.23 

15.ตำมรูป 1.17 เลือก “ตรวจสอบสถำนะกำรอนุมัติกำรลำ” จะได้ตำมรูป 1.22 เมื่อเข้ำมำตรวจสอบกำรลำ         

ถ้ำมีกำรลำค้ำงจะแสดงกำรลำที่ค้ำงอยู่และดูที่ “วันท่ีด ำเนินกำร” ถ้ำข้ึน “รอด ำเนินกำร” หลังช่ือแสดงว่ำบุคลำกรท่ำนนั้นยัง

ไม่ได้อนุมัติกำรลำให้ แต่ถ้ำไม่มีกำรลำค้ำงจะไม่แสดง ต้องก ำหนดช่วงวันที่ต้องกำรตรวจสอบกำรลำระบบจึงจะแสดงกำรลำ

ทั้งหมดในช่วงวันท่ีก ำหนด ตำมรูป 1.23 

***ถ้ำกำรอนุมัติกำรลำยังไม่เสร็จสิ้นจะสำมำรถยกเลิกกำรลำได้โดยไม่ต้องท ำเรื่อ งกำรยกเลิกกำรลำตำมข้อ 13   

โดยตำมรูป 1.22 ใน  จะมีปุ่มยกเลิกกำรลำ เมื่อคลิกจะท ำกำรยกเลิกกำรลำที่ท ำเรื่องมำ 

 

รูป 1.24 
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รูป 1.25 

16.ตำมรูป 1.17 เลือก “ค้นหำข้อมูลกำรลำ (Smart Search)” จะได้ตำมรูป 1.24 โดยสำมำรถเลือก               

“ประเภทกำรลำ” ให้แสดงได้และต้องท ำเครื่องหมำยหน้ำ “ไม่ใช้ช่วงวันที่ลำในกำรค้นหำ” เช่น ประเภทกำรลำ              

เลือก “ลำป่วย” จะแสดงท้ังหมดของปีงบประมำณนั้นๆ ตำมรูป 1.25 

  



คู่มือระบบบคุลากร สถาบนัพระบรมราชชนก                            19 

 

 

รูป 1.26 

 

รูป 1.27 

17.จำกรูป 1.4 เลือกข้อ 4 “อนุมัติเอกสำรผ่ำนระบบ” เป็นตำมรูป 1.26 ผู้ที่มีหน้ำที่เห็นชอบ เห็นควรอนุมัติ 

ตรวจสอบผ่ำนและอนุมัตกิำรลำเท่ำนั้น จึงจะจัดกำรข้อมูลได้ เมื่อมีบุคลำกรลำต่ำงๆ จะเป็นตำมรูป 1.26 เมื่อเลือกที่จะจัดกำร

จะเปน็ตำมรูป 1.27 ผู้มีหน้ำที่จะเห็นข้อมูลของบุคลำกรที่ลำ เช่น วันท่ีลำ จ ำนวนวันท่ีลำ วันท่ีลำครั้งล่ำสุด เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่

มีหน้ำที่สำมำรถเลือกได้ว่ำจะ อนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือส่งกลับไปแก้ไข 
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รูป 1.28 

 
รูป 1.29 

18.จำกรูป 1.4 เลือกข้อ 5 “เอกสำรที่ส่งกลับแก้ไข” เป็นตำมรูป 1.28 เมื่อผู้ที่มีหน้ำที่เห็นว่ำกำรลำครั้งนี้มีปัญหำ

ต้องแก้ไข เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำร “ส่งกลับแก้ไข” เรื่องกำรลำ เพื่อให้บุคลำกรท่ำนนั้นแก้ไขข้อมูลกำรลำและส่งเรื่องกำรลำอีก

ครั้ง ตำมรูป 1.29  

***เมื่อแก้ไขกำรลำเสร็จ เรื่องกำรลำจะไปอยู่ที่เจ้ำหน้ำที่ท่ีส่งเรื่องกลับมำแก้ไข 
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