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เข้าสู่ระบบ 
 การเข้าใช้งานระบบเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://timetable.ibatt.in.th แล้วเข้าสู่ระบบด้วย username ที่ทาง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ (username เดียวกันกับ e-mail @kku.ac.th) 

 

 หรือกรณีผู้ใช้งานระบบไม่มี username ที่ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นออกให้ ให้ใช้ username ที่ทางผู้ดูแลระบบ

ออกให้ 
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จัดการข้อมูลพื้นฐาน 
 ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลในการจัดกลุ่มและง่ายต่อการเรียกข้อมูลมาใช้งาน โดยข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ใน

ระบบมีดังนี ้

ผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร การเข้าถึงหน้าจอจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ/บุคลากรท าได้โดย คลิกที่เมนู ตั้งค่า 

และคลิกท่ีผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 

ค้นหาข้อมลูผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธีคือ ค้นหาแบบเร็วและค้นหาแบบขั้นสูง 

 ค้นหาแบบเร็วท าได้โดย พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกสญัลักษณ์รูปแว่นขยาย จากนั้นระบบ

จะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังรูป 
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 ค้นหาแบบข้ันสูงได้โดย คลิกที่ปุ่มขั้นสูง หน้าจอจะแสดงฟอร์มค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ดังรูป 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอค้นหาขั้นสูงพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความตามหวัข้อท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในตาราง 

 

เพ่ิมข้อมูลผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 วิธีเพิ่มข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วจะพบหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอบันทึกข้อมูล กรอกมูลตามหัวข้อให้ครบถ้วน (สัญลักษณ์ * คือต้องกรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง) เมื่ อ

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 
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 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบการ

ผิดพลาดแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกอีกครั้ง 

แก้ไขข้อมลูผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 วิธีแก้ไขข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง หน้ารายที่ต้องการแก้ไข แล้ว

จะพบหน้าจอแก้ไขข้อมูล 
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 เมื่อเห็นหน้าจอแก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล ใหต้รวจสอบการผดิพลาด

แล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

 การแก้ไขข้อมลูนี้ จะมผีลไปยังข้อมูลอื่นที่เรยีกใช้ข้อมูลนี้ท้ังหมด 
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ลบข้อมลูผู้ใช้งานระบบ/บุคลากร 

 วิธีลบข้อมูลท าได้โดยไปที่หน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปถังขยะสีแดง หน้ารายที่ต้องการลบ จากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน เพ่ือลบข้อมูล  

 

 การลบข้อมูลด้วยวิธีนี้จะเป็นเพียงการซ่อนข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้และแสดงผลในหน้าจอต่างๆ เท่านั้น โดยไม่มี

ผลต่อข้อมูลที่เช่ือมมายังข้อมูลนี้ 

 

วันหยุด 

 ข้อมูลวันหยุด เป็นข้อมูลที่ใช้ในการเลือกกะที่ก าหนดไว้ว่าส าหรับใช้กับวันหยุด การเข้าถึงหน้าจอจัดการข้อมูล

วันหยุดท าได้โดย คลิกที่เมนู ตั้งค่า และคลิกท่ีวันหยุด 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 
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ค้นหาข้อมลูวันหยุด 

 วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธีคือ ค้นหาแบบเร็วและค้นหาแบบขั้นสูง 

 ค้นหาแบบเร็วท าได้โดย พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกสญัลักษณ์รูปแว่นขยาย จากนั้นระบบ

จะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังรูป 

 

 ค้นหาแบบข้ันสูงได้โดย คลิกที่ปุ่มขั้นสูง หน้าจอจะแสดงฟอร์มค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ดังรูป 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอค้นหาขั้นสูงพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความตามหวัข้อท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในตาราง 
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เพ่ิมข้อมูลวนัหยุด 

 วิธีเพิ่มข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกท่ีปุ่มเพิ่ม แล้วจะพบหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอบันทึกข้อมูล กรอกมูลตามหัวข้อให้ครบถ้วน (สัญลักษณ์ * คือต้องกรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง) เมื่อ

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบการ

ผิดพลาดแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกอีกครั้ง 

 

แก้ไขข้อมลูวันหยุด 

 วิธีแก้ไขข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง หน้ารายที่ต้องการแก้ไข แล้ว

จะพบหน้าจอแก้ไขข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอแก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 
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 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล ใหต้รวจสอบการผดิพลาด

แล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

 การแก้ไขข้อมลูนี้ จะมผีลไปยังข้อมูลอื่นที่เรยีกใช้ข้อมูลนี้ท้ังหมด 

ลบข้อมลูวันหยุด 

 วิธีลบข้อมูลท าได้โดยไปที่หน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปถังขยะสีแดง หน้ารายที่ต้องการลบ จากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน เพ่ือลบข้อมูล  

 

 การลบข้อมูลด้วยวิธีนี้จะเป็นเพียงการซ่อนข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้และแสดงผลในหน้าจอต่างๆ เท่านั้น โดยไม่มี

ผลต่อข้อมูลที่เช่ือมมายังข้อมูลนี้ 
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จุดบริการ 

 ข้อมูลจุดบริการ เป็นข้อมูลที่ใช้ระบุช่ือจุดบริการและกะที่ใช้ส าหรับจุดบริการนั้นๆ (จุดบริการแต่ล ะจุดสามารถ

ก าหนดกะท างานแตกต่างกันได้) การเข้าถึงหน้าจอจัดการข้อมูลจุดบริการท าได้โดย คลิกที่เมนู ตั้งค่า และคลิกท่ีจุดบริการ 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 

ค้นหาข้อมลูจุดบริการ 

 วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธีคือ ค้นหาแบบเร็วและค้นหาแบบขั้นสูง 

 ค้นหาแบบเร็วท าได้โดย พิมพ์ค าทีต่้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกสญัลักษณ์รูปแว่นขยาย จากนั้นระบบ

จะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังรูป 

 

 ค้นหาแบบข้ันสูงได้โดย คลิกที่ปุ่มขั้นสูง หน้าจอจะแสดงฟอร์มค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ดังรูป 
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 เมื่อเห็นหน้าจอค้นหาขั้นสูงพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความตามหวัข้อท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในตาราง 

 

เพ่ิมข้อมูลจุดบริการ 

 วิธีเพิ่มข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วจะพบหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอบันทึกข้อมูล กรอกมูลตามหัวข้อให้ครบถ้วน (สัญลักษณ์ * คือต้องกรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง) เมื่อ

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 การเพิ่มข้อมูลกะนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแถวส าหรับกะ  แล้วเลือกข้อมูลกะที่ได้เตรียมไว้ 

หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบการ

ผิดพลาดแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกอีกครั้ง 



คู่มือการใช้งาน โปรแกรมการจัดตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร | ส าหรับผูดู้แลระบบ 
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แก้ไขข้อมลูจุดบริการ 

 วิธีแก้ไขข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง หน้ารายที่ต้องการแก้ไข แล้ว

จะพบหน้าจอแก้ไขข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอแก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 

 การแก้ไขข้อมูลกะนั้นสามารถท าได้เลย ส่วนการเพิ่มข้อมูลกะนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแถว

ส าหรับกะ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล ใหต้รวจสอบการผดิพลาด

แล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

 การแก้ไขข้อมลูนี้ จะมผีลไปยังข้อมูลอื่นที่เรยีกใช้ข้อมูลนี้ท้ังหมด 

 



คู่มือการใช้งาน โปรแกรมการจัดตารางการปฏิบัติงานของบุคลากร | ส าหรับผูดู้แลระบบ 
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ลบข้อมลูจุดบริการ 

 วิธีลบข้อมูลท าได้โดยไปที่หน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปถังขยะสีแดง หน้ารายที่ต้องการลบ จากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน เพ่ือลบข้อมูล  

 

 การลบข้อมูลด้วยวิธีนี้จะเป็นเพียงการซ่อนข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้และแสดงผลในหน้าจอต่างๆ เท่านั้น โดยไม่มี

ผลต่อข้อมูลที่เช่ือมมายังข้อมูลนี้ 

 

กะ 

 ข้อมูลกะ เป็นข้อมูลที่ใช้ระบุช่ือกะ, เวลาเริ่ม, เวลาสิ้นสุดและวันที่สามารถใช้งานกะนั้นๆ ได้ การเข้าถึงหน้าจอ

จัดการข้อมูลกะท าได้โดย คลิกที่เมนู ตั้งค่า และคลิกท่ีกะ 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 
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ค้นหาข้อมลูกะ 

 วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธีคือ ค้นหาแบบเร็วและค้นหาแบบขั้นสูง 

 ค้นหาแบบเร็วท าได้โดย พิมพ์ค าท่ีต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกสญัลักษณ์รูปแว่นขยาย จากนั้นระบบ

จะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังรูป 

 

 ค้นหาแบบข้ันสูงได้โดย คลิกที่ปุ่มขั้นสูง หน้าจอจะแสดงฟอร์มค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ดังรูป 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอค้นหาขั้นสูงพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความตามหวัข้อท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในตาราง 
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เพ่ิมข้อมูลกะ 

 วิธีเพิ่มข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วจะพบหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอบันทึกข้อมูล กรอกมูลตามหัวข้อให้ครบถ้วน (สัญลักษณ์ * คือต้องกรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง) เมื่อ

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 การเพิ่มข้อมูลจุดบริการนั้นนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแถวส าหรับจุดบริการ แล้วเลือกข้อมูลจุด

บริการที่ได้เตรียมไว้ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบการ

ผิดพลาดแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกอีกครั้ง 
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แก้ไขข้อมลูกะ 

 วิธีแก้ไขข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง หน้ารายที่ต้องการแก้ไข แล้ว

จะพบหน้าจอแก้ไขข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอแก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 

 การแก้ไขข้อมูลจุดบริการนั้นสามารถท าได้เลย ส่วนการเพิ่มข้อมูลจุดบริการนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก 

เพื่อเพ่ิมแถวส าหรับจุดบริการ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล ใหต้รวจสอบการผดิพลาด

แล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

 การแก้ไขข้อมลูนี้ จะมผีลไปยังข้อมูลอื่นที่เรยีกใช้ข้อมูลนี้ท้ังหมด 
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ลบข้อมลูกะ 

 วิธีลบข้อมูลท าได้โดยไปที่หน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปถังขยะสีแดง หน้ารายที่ต้องการลบ จากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน เพ่ือลบข้อมูล  

 

 การลบข้อมูลด้วยวิธีนี้จะเป็นเพียงการซ่อนข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้และแสดงผลในหน้าจอต่างๆ เท่านั้น โดยไม่มี

ผลต่อข้อมูลที่เช่ือมมายังข้อมูลนี้ 

 

สูตร 

 ข้อมูลสูตร เป็นข้อมูลที่ใช้ก าหนดจุดบริการและบุคลากรที่สามารถประจ าจุดบริการนั้นๆ รวมถึงระบุว่าบุคลากรนั้น

สามารถท างานวันใดบ้าง การเข้าถึงหน้าจอจัดการข้อมูลสูตรท าได้โดย คลิกที่เมนู ตั้งค่า และคลิกท่ีสูตร 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 
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ค้นหาข้อมลูสูตร 

 วิธีค้นหาข้อมูลมี 2 วิธีคือ ค้นหาแบบเร็วและค้นหาแบบขั้นสูง 

 ค้นหาแบบเร็วท าได้โดย พิมพ์ค าทีต่้องการค้นหาลงในกล่องข้อความ แล้วคลิกสญัลักษณ์รูปแว่นขยาย จากนั้นระบบ

จะแสดงผลการค้นหาในตาราง ดังรูป 

 

 ค้นหาแบบข้ันสูงได้โดย คลิกที่ปุ่มขั้นสูง หน้าจอจะแสดงฟอร์มค้นหาข้อมูลแบบละเอียด ดังรูป 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอค้นหาขั้นสูงพิมพ์ค าที่ต้องการค้นหาลงในกล่องข้อความตามหวัข้อท่ีต้องการค้นหา แล้วคลิกปุ่มค้นหา 

จากนั้นระบบจะแสดงผลการค้นหาในตาราง 
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เพ่ิมข้อมูลสูตร 

 วิธีเพิ่มข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มเพิ่ม แล้วจะพบหน้าจอบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอบันทึกข้อมูล กรอกมูลตามหัวข้อให้ครบถ้วน (สัญลักษณ์ * คือต้องกรอกข้อมูล ห้ามเว้นว่าง) เมื่อ

กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว คลิกท่ีปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 การเพิ่มข้อมูลจุดบริการนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแถวส าหรับจุดบริการ แล้วเลือกข้อมูลจุด

บริการที่ได้เตรียมไว้ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 การเพิ่มข้อมูลบุคลากรนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อเพิ่มแถวส าหรับบุคลากร แล้วเลือกข้อมูลบุคลากร

ที่ได้เตรียมไว้ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 

 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบการ

ผิดพลาดแล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกอีกครั้ง 
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แก้ไขข้อมลูสูตร 

 วิธีแก้ไขข้อมูลท าได้โดยไปท่ีหน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปดินสอสีเหลือง หน้ารายที่ต้องการแก้ไข แล้ว

จะพบหน้าจอแก้ไขข้อมูล 

 

 เมื่อเห็นหน้าจอแก้ไขข้อมูล แก้ไขข้อมูลตามต้องการ เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อ

บันทึกข้อมูลที่แก้ไขลงฐานข้อมูล 

 การแก้ไขข้อมูลจุดบริการนั้นสามารถท าได้เลย ส่วนการเพิ่มข้อมูลจุดบริการนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก 

เพื่อเพ่ิมแถวส าหรับจุดบริการ หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 

 การแก้ไขข้อมูลบุคลากรนั้นสามารถท าได้เลย ส่วนการเพิ่มข้อมูลบุคลากรนั้น ท าได้โดยคลิกปุ่มเครื่องหมายบวก เพื่อ

เพิ่มแถวส าหรับบุคลากร หากต้องการลบ ท าได้โดยคลิกปุ่มรูปถังขยะท้ายรายการที่ต้องการลบ 
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 หากบันทึกข้อมูลส าเร็จ ระบบจะแสดงผลที่หน้าจอค้นหา หากยังอยู่ที่หน้าจอแก้ไขข้อมูล ใหต้รวจสอบการผดิพลาด

แล้วคลิกท่ีปุ่มบันทึกการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

 การแก้ไขข้อมลูนี้ จะมผีลไปยังข้อมูลอื่นที่เรยีกใช้ข้อมูลนี้ท้ังหมด 

ลบข้อมลูสูตร 

 วิธีลบข้อมูลท าได้โดยไปที่หน้าจอค้นหาข้อมูล คลิกที่ปุ่มสัญลักษณ์รูปถังขยะสีแดง หน้ารายที่ต้องการลบ จากนั้น

คลิกปุ่มยืนยัน เพ่ือลบข้อมูล  

 

 การลบข้อมูลด้วยวิธีนี้จะเป็นเพียงการซ่อนข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกน าไปใช้และแสดงผลในหน้าจอต่างๆ เท่านั้น โดยไม่มี

ผลต่อข้อมูลที่เช่ือมมายังข้อมูลนี้ 

 

จัดตารางงาน 
 การจัดตารางงานท าได้โดยคลิกท่ีเมนูจัดตารางงาน 

 

 มีวิธีจัดการข้อมูลดังนี้ 
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ค้นหาตารางงาน 

การค้นหาตารางงานนั้นจะเป็นการเรียกข้อมูลดูเป็นรายวัน สามารถท าได้โดยคลิกเลือกจากปฏิทิน โดยเลือกวันที่

ตอ้งการ หรือคลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อเลื่อนไปยังวันก่อนหน้าหรือวันถัดไป 

 

เพิ่มตารางงาน 

 การเพิ่มตารางงานสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 

เพ่ิมตารางงานแบบเด่ียว 

 การเพิ่มตารางงานแบบเดี่ยว สามารถท าได้โดย เลือกวันท่ีต้องการกรอกข้อมูล คลิกบริเวณสีฟ้าที่เป็นจุดบริการและ

กะที่ต้องการ (เป็นบริเวณที่ระบุไว้ว่าเป็นช่วงเวลาท างาน ตามที่ก าหนดไว้ในจุดบริการและกะ) 
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หลังจากคลิกบริเวณสีฟ้าแล้วจะมีกล่องข้อความให้เลือกช่ือบุคลากร เมื่อเลือกบุคลากรที่ต้องการแล้ว คลิกที่ปุ่ม

บันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อเลือกบุคลากรส าเร็จ บริเวณที่เลือกจะเปลี่ยนจากสีฟ้า เป็นสีน้ าเงินและแสดงช่ือของบุคลากรที่เลือก 
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เพ่ิมตารางงานแบบช่วงเวลาตามสูตรที่ก าหนด 

 การเพิ่มตารางงานแบบช่วงเวลาตามสูตรที่ก าหนด สามารถท าได้โดย เลือกช่วงวันที่ต้องการ ในกรอบสร้างตาราง

ตามที่แสดงในรูป จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก 

 

 เมื่อระบบด าเนินการสร้างข้อมูลส าเร็จ จะปรากฏชื่อบุคลากรในจดุบริการและกะต่างๆ ตามวันท่ีที่ระบุให้สร้าง 

 

แก้ไขตารางงาน 

 การแก้ไขตารางงานนั้นสามารถท าได้ทีละรายการและสามารถท าได้เพียงแค่เปลี่ยนช่ือบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน

เท่านั้น โดยเลือกวันท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล คลิกบริเวณสีน้ าเงินที่เป็นจุดบริการและกะที่ต้องการแก้ไข  
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หลังจากคลิกบริเวณสีน้ าเงินแล้วจะมีกล่องข้อความที่แสดงช่ือบุคลากร เลือกช่ือบุคลากรอื่ตามต้องการ จากนั้นคลิก

ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูล 

 

 เมื่อแก้ไขข้อมูลส าเร็จ บริเวณที่เลือกจะเปลี่ยนช่ือของบุคลากรตามที่แก้ไข 

ลบตารางงาน 

ลบตารางงานแบบเด่ียว 

 การลบตารางงานแบบเดี่ยว สามารถท าได้โดย เลือกวันท่ีต้องการลบข้อมูล คลิกบริเวณสีน้ าเงินที่เป็นจุดบริการและ

กะที่ต้องการลบ 
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หลังจากคลิกบริเวณสีน้ าเงินแล้วจะมีกล่องข้อความที่แสดงช่ือบุคลากร คลิกท่ีปุ่มลบ เพ่ือลบข้อมูล 

 

 เมื่อลบข้อมูลส าเร็จ บริเวณที่เลือกจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสีฟ้า และช่ือของบุคลากรจะหายไป 
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ลบตารางงานตามช่วงเวลาที่เลือก 

 การลบตารางงานตามช่วงเวลาที่เลือก สามารถท าได้โดย เลือกช่วงวันท่ีต้องการ ในกรอบลบตารางตามที่แสดงในรูป 

จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก 

 

 เมื่อระบบด าเนินการลบข้อมลูส าเร็จ ช่ือบุคลากรในจดุบริการและกะต่างๆ ตามวันท่ีที่ระบุจะถูกลบทัง้หมด 

 


