
คู่มือการใช้งาน 
ฐานข้อมูลบุคลากร และระบบการย่ืนใบลาราชการออนไลน์ 

จดัท ำโดย นำยเอกชยั  ค ำหว่ำง นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ส ำนกังำนเลขำนกุำร คณะเภสชัศำสตร์ มหำวิทยำลยันเรศวร 

สำรบญั 

กำรเข้ำสูร่ะบบ 

กำรบนัทกึข้อมลูประวตัิ 

 ข้อมลูทัว่ไป 

 ประวตัิกำรศกึษำ 

 ประวตัิกำรรับรำชกำร 

 ทกัษะ/ ควำมเช่ียวชำญ 

 กำรได้รับยกยอ่ง/ รำงวลั 

 ประวตัิกำรรับเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ 

กำรบนัทกึข้อมลูกำรลำรำชกำร 

 แบบใบลำกิจ ลำป่วย ลำพกัผอ่น 

 แบบขออนมุตัไิปรำชกำร 

 บนัทกึข้อควำมขออนญุำตออกนอกมหำวิทยำลยั 

 ตรวจสอบประวตัิกำรลำ 

 สัง่พิมพ์ใบลำ 

  



การเข้าสู่ระบบ 

1. เปิด Web Browser โดยใช้โปรแกรม Google Chrome แล้วเข้าท่ีเว็บไซต์http://admin.pha.nu.ac.th/personel 

 

2. Login เข้าระบบด้วย Username และ Password ของมหาวิทยาลัย และเลือก User Type เป็นผู้ใช้งานทั่วไป 

 

3. เสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้าแรกของระบบ ซึ่งเป็นหน้าตารางสรุปข้อมูลการลาทั้งหมด 

 

 

 

สว่นนีเ้ป็นตำรำงสรุปวนัลำ ป่วย กิจ คลอด พกัผอ่น (ตลอดปีงบฯ) 

สว่นนีเ้ป็นตำรำงสรุปกำรขออนมุตัิไปรำชกำร (ตลอดปีงบฯ) 

ปุ่ มนีใ้ช้ส ำหรับสัง่พิมพ์สรุปวนัลำทัง้หมดได้ 

ฝ่ังซ้ำยเป็นเมนหูลกัทัง้หมด 



การบันทึกประวัติ  ข้อมูลทั่วไป 

1. คลิกเมนู “ข้อมูลทั่วไป” 

 

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” 

 

 



3. คลิกปุ่ม “Print” ตรงสี่เหลี่ยมสีแสดด้านบน เมื่อต้องการสั่งพิมพ์หน้าสรุปรวมประวัติตนเองทั้งหมด 

 

 

การบันทึกประวัติ  ข้อมูลประวัติศึกษา 

1. คลิกเมนู “ประวัติการศึกษา” 

 

2. กรอกข้อมูล “คุณวุฒิ สาขาที่จบ ปี พ.ศ. ที่จบ สถาบัน” เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” 

 

3. ตารางสรุปประวัติการศึกษาทั้งหมดของท่านจะแสดงอยู่ด้านบน ท่านสามารถคลิกปุ่ม “Edit” เพ่ือแก้ไขประวัติการศึกษานั้นๆ 
หรือคลิกปุ่ม “Delete” เมื่อท่านต้องการลบประวัตินั้นๆ 

 

  



การดูประวัติ  ประวัติการรับราชการ 

1. คลิกเมนู “ประวัติการรับราชการ” 

 

2. ระบบจะแสดงตารางประวัติการรับราชการ การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน 

 

โดยประวัติส่วนนี้ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถดูได้ และสั่งพิมพ์ได้เท่านั้น แต่จะไม่สามารถแก้ไขหรือเพ่ิมเองได้ 

3. คลิกปุ่ม “Print” ตรงสี่เหลี่ยมสีแสดด้านบนเมื่อต้องการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ (เฉพาะประวัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน) 

 

  



การบันทึกประวัติ  ทักษะ/ ความเชี่ยวชาญ 

1. คลิกเมนู “ทักษะ/ ความเชี่ยวชาญ” 

 

2. กรอกข้อมูลทักษะความเชี่ยวชาญของท่านในแบบฟอร์ม เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” 

 

3. เสร็จแล้วข้อมูลจะแสดงในตารางสรุปด้านบน โดยท่านสามารถคลิกปุ่ม “Edit” เพ่ือแก้ไขข้อมูล หรือปุ่ม “Delete” เพ่ือลบ
ข้อมูลนั้นๆ ได้ 

 

  



การบันทึกประวัติ  การยกย่อง/ รางวัล 

1. คลิกเมนู “การยกย่อง/ รางวัล” 

 

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่ได้รับ, รางวัลที่ได้รับ, หน่วยงานที่มอบ เสร็จแล้วคลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูล” 

 

ช่อง ว/ด/ป ให้ระบุวันที่ในรูปแบบ “5 พฤศจิกายน 2558” 

3. ระบบจะแสดงตารางประวัติการได้รับยกย่อง/ รางวัลในตาราง โดยท่านสามารถคลิกปุ่ม ‘Edit” เมื่อต้องการแก้ไข หรือคลิกปุ่ม 
“Delete” เมื่อต้องการลบ 

 

  



การดูประวัติ  ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

1. คลิกเมนู “การรับเครื่องราชฯ” 

 

2. ระบบจะแสดงประวัติการรับเครื่องราชฯ ทั้งหมดของท่าน โดยผู้กรอกข้อมูลดังกล่าวคือหน่วยบุคคล (คุณกมลณิชา) เท่านั้น หาก
ท่านต้องการแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลดังกล่าว กรุณาติดต่อที่หน่วยบุคคล 

 

  



แบบใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน 

1. คลิกท่ีเมนู “แบบใบลากิจ, ป่วย, พักผ่อน” 

 

2. กรอกข้อมูลรายละเอียดการลาให้ครบถ้วน ได้แก่ ปีงบประมาณ, ประเภทการลา, สาเหตุการลา, ตั้งแต่วันที่, ถึงวันที่, มีก าหนดกี่
วัน, ช่องทางในการติดต่อระหว่างการลา 

 

3. กรณีลาเต็มวัน ให้เลือกช่วงทั้งวัน กรณีลาครึ่งวันให้เลือกด้วยว่าช่วงเช้าหรือบ่าย 

  



4. ตรงช่อง “ตั้งแต่วันที่” และช่อง “ถึงวันที่” ให้ท่านคลิกที่กรอบสี่เหลี่ยม และเลือกวันที่ในปฏิทินได้เลย โดยหลังจากคลิกเลือก
วันที่ได้แล้ว รูปแบบวันที่ที่ปรากฏในช่องจะเป็น เดือน/ปี/วัน ซึ่งท่านไม่ต้องสนใจในส่วนนี้ 

 

5. ในช่องจ านวนวันให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้น กรณีลาครึ่งวัน สามารถใส่จุดทศนิยมได้ เช่น 0.5 หรือ 1.5 เป็นต้น ส าหรับส่วนนี้ มี
ผู้ใช้งานหลายท่านสงสัยว่า ท าไมต้องให้กรอกในช่องจ านวนวันเอง ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า ระบบไม่สามารถรู้ได้ว่า วันไหนคือวันหยุด 
วันไหนคือวันท าการ หากท่านลาวันศุกร์ หรือวันจันทร์ (คร่อมวันเสาร์ อาทิตย์ หรือคร่อมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ระบบจะค านวณเอง
โดยรวมวันเหล่านี้เป็นวันลาไปด้วย เหตุนี้จึงให้ท่านระบุจ านวนวันลาเอง 

 

5. กรอกข้อมูลเสร็จแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูลการลา” 

6. เมื่อบันทึกการลาเสร็จสิ้น ระบบจะเด้งไปที่หน้าสรุปข้อมูลการลาทั้งหมด โดยอัตโนมัติ หากต้องการสั่งพิมพ์ใบลานั้นๆ ให้คลิกท่ี
รูป Print ที่ปรากฏท้ายตาราง (ปุ่มสี่เหลี่ยม สีแสด) ระบบจะแสดงหน้าส าหรับสั่งพิมพ์ใบลานั้นๆ ในรูปแบบ PDF ท่านสามารถ 
Download ไฟล์นี้เก็บไว้ในเครื่องได้ หรือสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพ่ือเสนอเซ็นต์ต่อไปได้ 

 

  



เมนูการลา  บันทึกข้อความขอออกนอกมหาวิทยาลัย 

1. คลิกเมนู “บันทึกข้อความขอออกนอกมหาวิทยาลัย 

 

2. ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ปีงบประมาณ, วันเดือนปี ที่ขออนุญาต, 
ช่วงเวลาที่ไป, จ านวนเวลาที่ใช้, เหตุผลที่ไป, สถานที่ไป 

 

3. การระบุช่วงเวลา ให้ระบุในรูปแบบ 08.30-11.00 น. และการใส่จ านวนชั่วโมง หากมีเศษเป็นนาที เช่น 2 ชั่วโมง 30 นาที ให้ใส่
เป็น 2.30 

 

  



4. กรอกข้อมูลเสร็จ คลิกปุ่ม “บันทึกข้อความ” เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ 

 

5. การสั่งพิมพ์บันทึกข้อความ ให้กลับไปที่หน้าแรกของระบบ แล้วจะมีตารางสรุปบันทึกข้อความขอออกนอกมหาวิทยาลัย และมี
ข้อมูลของท่าแสดงอยู่ คลิกปุ่ม “Print” ตรงท้ายตาราง ระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อความในรูปแบบไฟล์ PDF ท่านสามารถสั่ง 

Save File ดังกล่าวลงในเครื่องหรือสั่ง Print ออกทางเครื่องพิมพ์แล้วเสนอเซนต์ต่อไปก็ได้ 

 

 

  



เมนูการลา  แบบขออนุมัติไปราชการ 

1. คลิกท่ีเมนู “แบบขออนุมัติไปราชการ” 

 

2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มขออนุมัติไปราชการ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ ปีงบประมาณ, เรื่องที่ไป, ช่วงวันที่ไป, สถานที่, 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ, เดินทางโดยพาหนะอะไร?, ออกเดินทางวันไหน, กลับวันไหน, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีอะไรบ้าง (กรณี
ต้องการเบิกค่าใช้จ่าย) 

 

 

รูปแบบการระบุวันที่ คือ “1 มีนาคม 2559” และรูปแบบการระบุเวลา คือ “11.30 น.” 

 



3. กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ระบบจะบันทึกข้อมูลของท่าน และเด้งกลับไปที่หน้าตารางสรุปรวมการลา
ทั้งหมดอีกครั้ง 

4. ในตารางสรุปรวมการลา จะมีข้อมูลการขออนุมัติไปราชการของท่านปรากฏด้วย หากต้องการสั่งพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม “Print” ตรง
ท้ายตาราง ระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อความออกมาในรูปแบบ PDF โดยท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ หรือ Save 
เป็น File PDF ลงเครื่องได้ด้วย 

 

5. กรณีท่ีเดินทางไปราชการครั้งเดียวกันพร้อมๆ กันหลายคน ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่จะไป 
แล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” จากนั้นในหน้าตารางสรุปการขออนุมัติไปราชการ ให้คลิกท่ีปุ่ม “Click detail” ระบบจะแสดง
รายละเอียดโครงการนั้นในหน้าถัดไป และมุมบนขวาจะมีปุ่ม “เพ่ิมรายชื่อบุคคลที่ไปด้วยกัน” คลิกปุ่มนี้ระบบจะแสดงหน้า
แบบฟอร์มส าหรับใช้เพ่ิมชื่อบุคลากรทีไปราชการพร้อมกับท่าน สามารถคลิกเลือกชื่อและเพ่ิมชื่อได้ 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อเพ่ิมชื่อเสร็จแล้ว บุคคลผู้นั้นไม่จ าเป็นต้องเข้าไปกรอกข้อมูลซ้ ากับโครงการเดิมที่ไปอีก เพราะระบบจะแสดงในหน้าการขอ
อนุมัติไปราชการของเจ้าตัวเขาเอง 

ตัวอย่าง 

ตัวอย่าง 


