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1. ขอบเขตฐานข้อมลู 

ระบบฐานข้อมลูการรายงานผลการพฒันาตนเองบุคลากรสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นฐานข้อมลูทีจ่ัดท าข้ึนเพื่อจัดเกบ็ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัการไปพัฒนา

ตนเองมาของบุคลากรสายสนบัสนุน เช่น การไปอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น เพือ่ใช้เป็น

ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร และน าไปใช้ในการพัฒนางานต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบับุคลากร 

2. การสืบคน้ข้อมูล 

2.1 การสืบคน้แบบระบุทางเลือกในการค้นหา 

สามารถสืบค้นได้จากทางเลือกต่างๆ จ านวน 13 ทางเลือกได้แก่ ช่ือบุคลากร ต าแหน่ง ระดับ 

หน่วยงาน ประเภทบุคลากร วิธีการพฒันา ช่ือเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา วันที่เริ่มต้น วันที่

สิ้นสุด สถานที่ ผู้จัด การประเมินตนเองก่อนได้รบัการพัฒนา การประเมินตนเองหลงัได้รบัการพัฒนา 

ซ่ึงมีขั้นตอนการสบืค้นดังนี ้

2.1.1 กดเมาส์คลิกที่ปุ่มค้นหาข้ันสูง 

2.1.2 ใส่ค าที่ต้องการค้นหาลงในทางเลือกการค้นหาที่ต้องการ 

2.1.3 กดเมาส์คลิกที่ปุ่มค้นหา 

ตัวอย่างหน้าจอ 

 

2.1.1 
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ผลการสืบค้น 

 

 

2.1.2 

2.1.3 
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2.2 การสืบคน้แบบไล่เรียงตามล าดับอักษร ตามช่ือเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็นการพัฒนา ผู้จัด โดยให้ระบบ

จัดเรียงตามล าดับอกัษรจากน้อยไปมาก หรือ มากไปน้อย ซ่ึงมีขั้นตอนการสบืค้นดังนี้ 

2.2.1 จากหน้าจอหลัก ให้ใช้เมาส์คลิกที่แถบบนสุดในที่มีช่ือหัวคอลัมภ์ ช่ือเรื่อง/หัวข้อ/ประเด็น

การพัฒนา ผู้จัด ปรากฏอยู่ เมื่อคลิกครัง้แรกจะเป็นการเรียงล าดับจากน้อยไปมากคือ ก-ฮ 

หรือ A-Z เมื่อคลิกอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ฮ-ก หรือ Z-A 

ตัวอย่างหน้าจอ 

 

ผลการสืบค้น 

 

 

คลิกทีช่ื่อเรื่องไทยเพื่อเรียงล าดับตามตัวอักษร 

จะเรียงล าดบัตาม ก-ฮ 
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2.3 การสืบคน้แบบท่ัวไป 

2.3.1 จากหน้าจอหลัก ให้ใส่ค าที่ต้องการค้นหาที่ในช่องค้นหา จากนั้นจึงใช้เมาส์คลิกทีปุ่่มค้นหา 

ใส่ค าที่ต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา รายการที่ต้องการจะปรากฎข้ึนมาทั้งหมด 

ตัวอย่างหน้าจอ 

 

ผลการสืบค้น 

 

 

 

 

ตัวอย่างใสค่ าว่า บทความ  

ลงไปในชอ่งค้นหา 

แล้วคลกิทีปุ่่น คน้หา 
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3. การเพ่ิมรายการ 

3.1 การเขา้ใช้งาน 

3.1.1 ให้ไปท่ีเมนู เพิ่มรายการ 

                                    ตัวอย่างหน้าจอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มรายการใหม ่
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3.1.2 จะเข้ามาท่ีหนา้จอการเพ่ิมรายการ ให้กรอกข้อมลูตามแบบฟอรม์ 

* ดอกจันสีแดง หมายถึง บังคับให้กรอก ห้ามปล่อยว่าง 

 

                                 ตัวอย่างหน้าจอ 
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3.1.3 เมื่อท ารายการเสร็จแล้วให้กดปุ่มเพ่ิม เพือ่ท าการบันทกึข้อมูล 

                                                         ตัวอย่างหน้าจอ 

 

 

3.1.4 ถ้ามีไฟล์สแกนประกอบรายการ ให้สง่ไฟลห์ลงัจากบันทกึรายการแล้ว  

เข้าหาผู้ดูแลระบบที่ E-mail : panuph@kku.ac.th 

เมื่อได้รบัไฟล์แล้วจะท าการตรวจสอบไฟล์แล้วน าไปแนบรายการของท่านให้ 

 

 

บันทกึรายการเมื่อกรอกขอ้มูลเสรจ็แล้ว 

mailto:panuph@kku.ac.th
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4. ค าอธิบายเพ่ิมเติมอธบิายวิธีการใช้งาน 

 

4.1 ให้กรอกข้อมูลหลังไปรับการพัฒนาตนเอง มาแล้วภายใน 1 สัปดาห ์

 

4.2 ค าอธิบายตัวเลือกระดบั ที่อยู่ในข้ันตอนการเพิ่มรายการ 

4.2.1 ระดับบรหิาร ได้แก่ เลขานุการคณะ หัวหน้างาน 

 

4.3 ค าอธิบายระดบัการประเมินตนเอง ที่อยู่ในข้ันตอนการเพิ่มรายการ 

น้อยที่สุด  หมายถึง ไม่มี / แทบไมม่ี ความรู้ /ทักษะ / พฤตินิสัยน้ี 

น้อย  หมายถึง มีความรู้ / ทักษะ / พฤตินิสัย นี้ อยู่บ้าง แต่น้อย 

ปานกลาง  หมายถึง มีความรู้ / ทักษะ / พฤตินิสัย  นี้ สามารถใช้ปฏิบัติงานได้ในระดับปกต ิ

มาก  หมายถึง มีความรู้ / ทักษะ / พฤตินิสัย นี้ สามารถใช้ปฏบิัติงานได้ช านาญกว่า / มี

ประสิทธิภาพมากกว่าบุคลากรอื่น 

มาก ที่สุด หมายถึง มีความรู้ / ทักษะ / พฤตินิสัย นี้ สามารถใช้ปฏิบัติงานได้เช่ียวชาญกว่าบุคลากร

อื่น สามารถถ่ายทอดได้และเป็นแบบอย่างแก่บุคลากรอื่น 

 

4.4 ผู้รายงานผลข้อมูล ฝ่ายบุคคล 

 

4.5 ติดต่อเพ่ือขอแก้ไขข้อมูล หรือ สอบถามการใช้งานเพ่ิมเตมิท่ี 

ผู้ดูแลระบบ E-mail : panuph@kku.ac.th 

 

5. โปรแกรม คู่มือ วิธีใช้งาน ข้อมูล ฐานข้อมูล หลักฐานประกอบ อื่นๆ ที่มีเพื่อสนับสนุนการท างานบุคลากร  

สามารถเข้าไปได้ที่ ศูนย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Link : http://architservice.kku.ac.th/ 


