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• หัวขอที่ 3  การนําเขาขอมูลสวนการบริหารงานบคุคล “ฝายบรหิารทัว่ไปงานบุคคล”  
วัตถุประสงค: เปนเมนูสําหรับการนาํเขาขอมูลเพื่อการดาํเนนิงานดานงานบุคคล การจัดทาํทะเบยีน

ประวัติลูกจางชั่วคราว การจัดทําฐานขอมูลลูกจางโครงการวิจัย ข้ันตอนการดําเนนิงานการจัดจางลูกจาง

ชั่วคราวโครงการวิจัย 

  

 ทะเบียนลูกจางชั่วคราวโครงการวจิยัทนุอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู “งานบริหารโครงการ” หวัขอที่ 4 ฝายบริหารทัว่ไปงานบุคคล และเลือก 

หัวขอยอยที่ 1 “ทะเบียนลูกจาง” ดังรูปที่ 3 – 297 ข้ันตอนปฏิบัติดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 297) 

 

2. หลังจากที่เขาสูหนาจอ ดังรูปที่ 3 – 297  ใหคลิกเลือกหวัขอยอยที ่1 “ทะเบยีนลูกจาง” 

ปรากฏหนาจอ “ฐานขอมูลลูกจางชั่วคราว” ที่มีอยูในระบบ ดังรูปที ่3 – 298 
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(รูปที่ 3 – 298) 

 

3. เมนูยอยในการทํางาน แบงออกเปนดังนี ้

• ปุม “คนหา” หรือกดแปน key board “Ctrl S”  เปนการคนหารายชื่อลูกจางชั่วคราวที่ถกู

บันทกึขอมูลไวแลวในระบบ เมื่อเลือกคลกิจะปรากฏดังรูปที่ 3 – 299 สามารถเลือกกรอก

ขอมูลเพื่อการคนหาไดหลายวิธี ดังนี ้ เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล, เลขที่

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว, เลขที ่หนงัสือเดินทาง (Passport) และเลขที่ ใบอนุญาต

ทํางานคนตางดาว (Work Permit) หากตองการคนดวยชื่อใหพมิพชือ่ใหถูกตอง และเมื่อ

ตองการจะคนหาใหคลิกปุม “เร่ิมตนคนหา” จะปรากฏรายชื่อลูกจางชั่วคราวแสดงใหเหน็ 

และสามารถเรียกขอมูลของลูกจางชั่วคราวออกมาแสดงใหเห็น เพื่อทําการแกไข/เปลี่ยนแปลง/

เพิ่มเติมขอมูล และกําหนดสถานภาพของลูกจางชัว่คราวได โดยเลอืกคลิกปุม “กําหนด

สถานภาพ” หรือกดปุมบนแปน key board “Ctrl I” หากมีการแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 

เมื่อดําเนนิการสิ้นสุดแลวใหคลิก “บันทึกขอมูล” เพื่อเขาสูระบบ ดังรูปที่ 3 - 300 
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(รูปที่ 3 – 299) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รูปที่ 3 – 300) 

 

* ขอสังเกต ปุม “คนหา” สามารถนาํใชไดในทุกสถานการณ เมื่อตองการคนหารายชื่อลูกจาง

ชั่วคราว เพื่อนํามาดําเนนิการในสถานการณตาง ๆ  
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• ปุม “เพิ่มขอมูล” หรือกดแปน key board “Ctrl A” เปนการเพิ่มเติมรายชื่อลูกจางชั่วคราว

ที่ไมมีอยูในระบบ เมื่อเลือกคลิกจะปรากฏหนาจอดังรูปที่ 3 – 301 ดําเนนิการกรอกขอมูล

ใหครบถวนทกุหัวขอ และกดปุม “บันทึกขอมูล” หรือกดแปน key board “Ctrl S” ขอมูลที่

ไดกรอกไวจะบันทกึเขาระบบฐานขอมูลลูกจางชั่วคราว เพื่อเรียกใชงานในโอกาสตอไป 

และหากตองการทาํซ้ําหรือเพิ่มเติมขอมูลรายชื่อลูกจางชั่วคราวใหคลิกปุม “เร่ิมใหม” หรือ

กดแปน key board “Ctrl N” จะปรากฏหนาจอเพื่อการเพิ่มขอมูล สามารถดาํเนนิการได

จนครบตามจาํนวนลกูจางชัว่คราวที่ตองการ 

 
(รูปที่ 3 – 301) 

 

• ปุม “แกไขขอมูล” หรือกดแปน key board “Ctrl E”  เปนการแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิม่เติม

ขอมูลของรายชื่อลูกจางชั่วคราวทีม่ีอยูในระบบแลว เมื่อคลิกเลือกชื่อลูกจางชั่วคราวที่ตอง

จะแกไขขอมูล ใหคลิกปุม “แกไขขอมูล” จะปรากฏขอมูลเดิมของลูกจางชัว่คราว เพื่อทํา

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมขอมูล และกําหนดสถานภาพของลกูจางชัว่คราวใหม โดย

เลือกคลิกปุม “กําหนดสถานภาพ” หรือกดปุมบนแปน key board “Ctrl I” หากมีการ

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเตมิ เมื่อดําเนินการสิ้นสุดแลวใหคลิก “บันทึกขอมูล” เพื่อเขาสู

ระบบ ดังรูปที ่3 – 302 
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(รูปที่ 3 – 302) 

• ปุม “ลบขอมลู” หรือกดแปน key board “Ctrl D”  เปนการลบขอมลูของลูกจางชัว่คราว

ของแตละคนที่ตองการของจากระบบฐานขอมูลลูกจาง เมื่อคลิกเลอืกชื่อลูกจางชัว่คราวที่

ตองการไดแลวใหคลิกปุม “ลบขอมูล” ขอมูลรายละเอยีดของลูกจางจะหายไป อนึ่ง ทาน

ตองแนใจวาตองการลบขอมลูของลูกจางชัว่คราวแนนอนหรือไม หากขอมูลถูกลบทิง้แลว

จะไมสามารถกูกลับคืนมาได ดังรูปที่ 3 – 303 

 
(รูปที่ 3 – 303) 

• ปุม “กําหนดสถานะภาพ” หรือกดแปน key board “Ctrl I”  เปนการกําหนดสถานะภาพการ

ทํางานของลูกจางชั่วคราววา ณ ขณะนี้มีสถานะภาพเปนอยางไร สามารถกําหนดได 3 สถานะ 

คือ 1) ทํางาน 2) ลาออก 3) ถูกออก ซึ่งจะตองกําหนดสถานะภาพใหเปนปจจุบัน และมีการ 
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update ขอมูลอยูตลอดเวลา เพื่อใหสามารถทราบสถานะในปจจุบันของลูกจางชั่วคราวได และ

เมื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลวใหคลิกปุม “บันทกึขอมูล” เพื่อนาํขอมูลเขาสูระบบ ดังรูปที่ 3 – 304 

 
(รูปที่ 3 – 304) 

 

• ปุม “ประวัติการทํางาน” หรือกดแปน key board “Ctrl H”  เปนการเรียกดูขอมูลประวัติ

การทาํงานของลกูจางชัว่คราวคนใดคนหนึง่วาไดเคยทาํงานใหโครงการวิจัยใดมาบาง เมื่อ

คลิกเลือกชื่อลูกจางชั่วคราวไดแลว ใหกดปุม “ประวัติการทํางาน” จะปรากฎหนาจอ ดัง

รูปที่ 3 – 305  และเมื่อส้ินสุดการทาํงานใหคลิกปุม “กลับ” หรือกดแปน key board “Ctrl X” 

 
(รูปที่ 3 – 305) 

4. เมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินทกุขั้นตอนแลวให คลกิเลือกปุม “กลับ” หรือ “Ctrl X” เพื่อกลับเขาสูหนาจอหลกั 
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 ลูกจางชัว่คราวของโครงการวิจยัทุนอุดหนุนวิจยั มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี ้

1. คลิกเลือกเมน ู “งานบริหารโครงการ” หวัขอที่ 4 ฝายบริหารทัว่ไปงานบุคคล และเลือก 

หัวขอยอยที่ 2 “ลูกจางโครงการ” ดังรูปที่ 3 – 306 ข้ันตอนปฏิบัติดังนี ้

 
(รูปที่ 3 - 306) 

1.1)   คลิกเลือก “ลูกจางโครงการ” ดังรูปที ่3 – 306   

1.2)   ระบุปงบประมาณที่ตองการจะคนหารายชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัยปงบประมาณ

นั้น ๆ เพื่อทําการคนหาชื่อโครงการวิจัยที่ไดรับอนุมัติหมวดคาจางชั่วคราว ดังรูปที่ 3 – 307 

 
(รูปที่ 3 - 307) 
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1.3)   เลือกคลิกปุม “คนหา” ชื่อโครงการวิจยั/ชุดโครงการวิจยั ที่ตองการจะเรียกดูขอมูลอัตรา

การจางลูกจางชั่วคราวโครงการวิจยั และรายละเอยีดที่เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว

โครงการวิจยั โดยทาํการคนหาได 2 ทางเลือก คือ 

• ตองการคนหาจากชื่อโครงการวิจัย โดยการกําหนดขอความในประโยคใหใสเครื่องหมาย % 

นําหนาขอความที่ตองการคนหา คลิกปุม “คนหา” รายชื่อโครงการวิจยัที่อยูใน

กลุมคําที่ตองการคนหา จะแสดงรายชือ่โครงการวิจยัในฐานขอมลูปรากฎใหเหน็

เพื่อทาํการเลอืกโครงการวจิัยที่ตองการ ดังรูปที่ 3 - 308 

 
(รูปที ่3 – 308) 

• ตองการคนหาจากชื่อนักวจิยั โดยการพมิพชื่อนกัวิจยัทีต่องการคนหา หากไมแนใจ

วาชื่อนักวจิัยทานนัน้ถกูตองหรือไม สามารถพิมพเพียงชื่อส้ันๆ ซึง่เปนสวนหนึ่งของ

ชื่อ และคลิกปุม ”คนหา” รายชื่อโครงการวิจัยจะแสดงใหเห็นเทาจํานวนทีน่ักวิจัย

ทานนัน้เปนหวัหนาโครงการวิจยั/ ผูอํานวยการชุดโครงการวิจยั ดังรูปที่ 3 - 309 

 
(รูปที ่3 – 309) 
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1.4)   หลังจากที่คนหารายชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยัทีต่องการแลว ใหเลือกคลิกปุม 

“รายละเอียดลูกจาง” หรือกดแปน key board “Ctrl D” จะปรากฏหนาจอรายละเอียด

ของจํานวนลูกจางชัว่คราวทีไ่ดรับอนุมัติ ดังรูปที่ 3 - 310 

 
(รูปที่ 3 – 310) 

ขั้นตอนการดําเนินการในแตละหัวขอยอย ดังนี ้
1.4.1) คลิกเลือก “ลูกจางในตําแหนง” หรือกดแปน key board “Ctrl D” เมื่อตองการ

เพิ่มเติมขอมูล และบันทึกลาํดับข้ันตอนการเปลี่ยนแปลง/แกไข/เพิ่มเตมิขอมูล

ของลูกจางชั่วคราวเชน เมือ่ลูกจางชั่วคราวตองการลาออกและไดรับอนุมัติให

ลาออก ตองบันทกึขอมูลของบันทึกการขออนุติลาออกเขาสูระบบ โดยบันทกึ

เลขที่หนังสือในชองหมายเหตุ “บันทกึขอมูล 1” และเพิ่มเติมรายละเอียดการ

อนุมัติอ่ืน ๆ (หากมี) ในชองหมายเหต ุ“บันทกึขอมูล 2”  ดังรูปที่ 3 – 311  

 
(รูปที่ 3 – 311) 
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และหลังจากที่มีการบันทึกขอมูลการเปลีย่นแปลงแลว สามารถเลือกกดปุม

หัวขอยอยตาง ๆ เพื่อการดําเนินการในขัน้ตอนตอ ๆ ไป ดังนี ้

• ปุม “ลาออก” หรือ Ctrl Q เพื่อใชบันทึกสถานภาพการลาออกของลกูจางชั่วคราว  

หลงัจากที่ไดมกีารบนัทกึขอมลูการเปลี่ยนแปลงแลว 

• ปุม “ลบขอมูล” หรือ Ctrl D เพื่อใชในการลบขอมูลของลูกจางชั่วคราวออกจาก

ตําแหนงที่ไดรับอนุมัติและทีม่ีอยูในระบบออก 

• ปุม “ประวัติการบรรจุตําแหนง” หรือ Ctrl H เพื่อใชในการแสดงสถานะการ

ทํางานของลูกจางชั่วคราว เชน ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการจาง 

ตําแหนง อัตราเงินเดือน ของลูกจางชั่วคราว ดังรูปที่ 3 – 312 

 
(รูปที่ 3  - 312) 

 

• ปุม “ประวัติการบรรจุบุคคล” หรือ Ctrl P เพื่อใชในการแสดงสถานะภาพ

การจางของโครงการวิจยั/ชุดโครงการวิจยัของลูกจางชัว่คราว หลังจากที่

ไดมีการบันทกึขอมูลการเปลี่ยนแปลงตางๆ และมีการแจงสถานภาพของ

การจางลูกชัว่คราวในโครงการวิจัย เชน ปงบประมาณทีจ่าง รหัสโครงการ 

ชื่อโครงการ  ตําแหนง หนวยงานที่จาง ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา อัตรา

เงินเดือน ระยะเวลาการจาง การระบหุมายเหตุ บันทึกขอความ 1 และ 2 

ดังรูปที่ 3 – 313 
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(รูปที่ 3 – 313) 

• และเมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินแลว ใหคลิกปุม “บันทึกขอมูล” หรือกดปุมบน

แปน key board “Ctrl S” เพือ่บันทกึขอมูลเขาสูฐานขอมลูลูกจางโครงการ 

• หลังจากนั้นคลิกเลือกปุม “กลับ” หรือ “Ctrl X” เพื่อกลบัเขาสูหนาจอหลัก 

1.4.2) คลิกเลอืก “ประวัติการบรรจทุุกตาํแหนง” หรือกดแปน key board “Ctrl W” เมื่อ

ตองการแสดงขอมูลลูกจางชัว่คราวทัง้หมด ที่ไดรับอนมุัติใหจัดจางในโครงการวิจยั/

ชุดโครงการวิจยั ซึง่มีการอธบิายหัวขอยอยตาง ๆ คือ ตําแหนง ระดับการศึกษา 

อัตราเงนิเดือน ระยะเวลาการจาง (เดือน) ชื่อ-สกุล วฒุกิารศึกษา วนัที่เร่ิมจาง 

เลขที่/วนัที่ของคําสั่งแตงตัง้   ดังรูปที่ 3 – 314 

 
(รูปที่ 3 – 314) 
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1.4.3) คลิกเลอืก “ประวัติการบรรจตํุาแหนง” หรือ Ctrl H เพื่อใชในการแสดงสถานะการ

ทํางานของลูกจางชั่วคราว เชน ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการจาง ตําแหนง 

อัตราเงินเดือน ของลูกจางชั่วคราว ดังรูปที่ 3 – 315 

 
(รูปที่ 3 – 315) 

1.4.4) คลิกเลอืก “ประวัติการบรรจุบุคคล” หรือ Ctrl P เพื่อใชในการแสดงสถานะภาพการ

จางของโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยัของลกูจางชัว่คราว และมกีารแจงสถานภาพ

ของการจางลูกชั่วคราวในโครงการวิจยั โดยอธบิายรายละเอยีด ดังนี ้ปงบประมาณที่จาง 

รหัสโครงการ ชือ่โครงการ ตําแหนง หนวยงานที่จาง ชื่อ-สกุล ระดับการศกึษา อัตรา

เงนิเดอืน ระยะเวลาการจาง การระบหุมายเหต ุบันทึกขอความ 1 และ 2 ดังรูปที ่3 – 316 

 
(รูปที่ 3 – 316) 
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1.4.5) คลิกเลือก “ประวัติการลาออกของตําแหนง” หรือ Ctrl R เพื่อใชในการแสดง

สถานะภาพการลาออกของลูกจางชั่วครางในโครงการวจิัย/ชุดโครงการวิจัย

โดยอธิบายรายละเอียด ดังนี้ ตําแหนง อัตราเงินเดือน ชื่อ-สกุล วุฒกิารศึกษา 

วันที่เร่ิมจาง และวันที่ลาออก ดังรูปที่ 3 – 317 

 
(รูปที่ 3 – 317) 

 

1.4.6) การเลือกใชงานปุม  เมือ่ตองการเลือกแสดงรายการนําออกรายงานลูกจาง

ชั่วคราวในโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยัทัง้หมด     

1.4.7) การเลือกใชงานปุม  เมื่อตองการยกเลิกการเลือกสถานะภาพของลูกจาง

ชั่วคราวในโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยัทัง้หมด   

1.4.8) คลิกเลือก “กําหนดคําสั่งแตงตั้ง” หรือ Ctrl A เพื่อใชในการลงบันทึกคําสัง่

แตงตั้งเลขที่ และคําสั่งแตงตั้งลงวันที่ ของการจางลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจัย 

ข้ันแรกกอนการพิมพเลขที่คําสั่ง ตองกําหนดตําแหนงที่ตองการโดย double click 

เลือกที่คอลัมภตําแหนง หรือหากตองการเลือกทัง้หมดใหคลิกปุม  ระบบจะ

ทําการเลือกตาํแหนงทั้งหมดของโครงการวิจัยนั้น ๆ เพือ่ทําการลงบนัทึกเลขที่

คําสั่ง ดังรูปที่ 3 – 318 
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(รูปที่ 3 – 318) 

 

1.4.9) และเมื่อตองการยกเลิกคาํสัง่แตงตั้ง ใหคลิกเลือก “ยกเลิกคําสั่งแตงตั้ง” หรือ 

Ctrl E เพื่อการยกเลิกการลงบันทึกคําสัง่แตงตั้งเลขที่ และคําสั่งแตงตั้งลงวันที ่

ของการจางลูกจางชั่วคราวในโครงการวิจัย ในขั้นนแรกกอนกดปุมยกเลกิให

กําหนดตําแหนงที่ตองการโดย double click เลือกที่คอลัมภตําแหนง หรือหาก

ตองการเลือกทั้งหมดใหคลกิปุม  ระบบจะทาํการเลือกตําแหนงทั้งหมดของ

โครงการวิจยันั้น ๆ และกดปุมยกเลกิ ขอมูลที่บันทกึไวจะถูกยกเลิก 

1.4.10) การนาํออกขอมูลในรูปแบบรายงาน “ขออนุมัติจางลกูจางชั่วคราวโครงการ” 

และ “บัญชรีายละเอียดลกูจางชั่วคราว” ในโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจยั 

สามารถเลือกคลิกปุม “เอกสารขออนุมติัจางลูกจาง” ซึ่งจะไดอธบิายรูปแบบ

ของรายงานใหทราบในสวนที ่4 : เมนเูอกสารรายงาน   

1.4.11) เมื่อดําเนนิการเสร็จส้ินทุกขัน้ตอนแลวให คลิกเลือกปุม “กลับ” หรือ “Ctrl X” 

เพื่อกลับเขาสูหนาจอหลกัของลูกจางโครงการ 


