
ระบบฐานข้อมูลการพัฒนาของครู
และบุคลากรอาชีวศึกษาด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศ



เก็บข้อมูลประวัติครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
ในรูปแบบฐานข้อมูลกลาง

ออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
ประวัติ (ก.พ. 7) และความต้องการของ
หน่วยงานอื่น ๆ

เกี่ยวกับระบบงาน



บุคลากรในสถานศึกษา
 ผู้บริหาร
 ครู (ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ครูพิเศษ)
 เจ้าหน้าที่ (ข้าราชการพลเรือน, ลูกจ้างประจ า, 

พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว)
 คนงานและภารโรง  

(ลูกจ้างประจ า, 
ลูกจ้างชั่วคราว)



กพ. 7
เป็นแบบฟอร์มของทางราชการที่ใช้บันทึก

ประวัติย่อที่ส าคัญและจ าเป็นของข้าราชการซึ่ง
ต้องอ้างอิงอยู่เสมอ 
เพื่อประโยชน์
ในการบริหารงาน
บุคคลของส่วน
ราชการ 



ภาพรวมของระบบงาน



การใช้งานระบบงาน
สามารถใช้งานได้ 2 ช่องทาง

Windows application ต้องท าการติดตั้ง
โปรแกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

Web application สามารถใช้งานผ่าน 
Web browser โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม  
ที่ http://personnel-develop.vec.go.th/



ความต้องการของระบบงาน 
Web application ต้องมี
เครื่องผู้ใช้ต้องต่ออินเทอร์เน็ต
เครื่องผู้ใช้ต้องมี Web browser เช่น IE, 
Firefox, Chrome เป็นต้น

ใช้งานโดยการเรียกใช้ผ่าน Web browser ที่ 
http://personnel-develop.vec.go.th/



การเข้าสู่ระบบ (Web App.)



การเข้าสู่ระบบ (Web App.)
http://personnel-develop.vec.go.th/



การเข้าสู่ระบบ (Web App.)



การออกจากระบบ



พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ย่อ)

1. เจ้าของไม่ให้เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของเขา แล้ว
เราแอบเข้าไป จ าคุก 6 เดือน

2. แอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น
แล้วไปเผยแพร่ให้คนอื่นรู้ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 

3. ข้อมูลของเขา เขาเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ดี ๆ 
แล้วแอบไปล้วงของเขา จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 

http://www.yenta4.com/



พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (ย่อ)
4. เขาส่งข้อมูลหากันผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ

ส่วนตัวแล้วไปดักจับข้อมูลของเขา จ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
5. ข้อมูลของเขาอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาดี ๆ เรา

ดันมือบอนไปแก้ไข จ าคุกไม่เกิน 5 ปี
6. ระบบคอมพิวเตอร์ของชาวบ้านท างานอยู่ดี ๆ เราดัน

ยิง packet หรือ message หรือ virus หรือ trojan
หรือ worm ฯลฯ เข้าไปก่อกวนระบบ จ าคุกไม่เกิน   
5 ปี 

http://www.yenta4.com/



พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
7. เขาไม่ได้อยากได้ข้อมูลหรืออีเมล์จากเราเลย แต่

เราก็ส่งให้เขาซ้ า ๆ อยู่นั่นแหละ จนท าให้เขา
เบื่อหน่ายร าคาญ  ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

8. ถ้าเราท าผิดข้อ 5. กับ ข้อ 6. แล้วมันสร้าง
ความเสียหายใหญ่โตในวงกว้าง จ าคุก 10 ปี 
ขึ้นไป 

http://www.yenta4.com/



พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
9. ถ้าเราสร้างซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้ใคร ๆ ท าเรื่อง

แย่ ๆ ในข้อก่อนหน้านี้ได้ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
10. การโพสต์สิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาพโป๊  โกหก 

นินทา ท้าทายอ านาจรัฐ เป็นต้น จ าคุกไม่เกิน  
5 ปี

http://www.yenta4.com/



คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี
 ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy)
 ความทันเวลา (Timeliness)
 ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness)
 ความกะทัดรัด (Conciseness)
 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
 ความต่อเนื่อง (Continuity)

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/know/estat1_5.html



ข้อมูลเริ่มต้นระบบ
ได้แก่

 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลสถานศึกษา/หน่วยงาน
 ข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรและแผนการสอน

ไม่ต้องเพิ่มหรือแก้ไข ส่วนกลางท าไว้หมดแล้ว



การเพิ่มข้อมูลบุคลากรใหม่ของสถานศึกษา
1

2



การบันทึกข้อมูล (ทั่วไป)



การบันทึกข้อมูล (ทั่วไป)
 ผู้บริหาร
 แผนกวิชา/งานที่สังกัด  :  บริหารสถานศึกษา
 ภาระงาน : ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อ านวยการฝ่าย… 

 ครู
 แผนกวิชา/งานที่สังกัด  :  แผนกวิชาที่สอน
 ภาระงาน : ช่าง…หรือหมวด…. 



การบันทึกข้อมูล (ทั่วไป)
 เจ้าหน้าที่ คนงาน นักการ จนท.รักษาความปลอดภัย 

พนักงานขับรถ
 แผนกวิชา/งานที่สังกัด  :  งาน………เช่น งานพัสดุ
 ภาระงาน : เจ้าหน้าที…่/พนักงาน… เช่น พนักงานขับรถ



การบันทึกข้อมูล (ทั่วไป)
ข้อมูลที่ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนน้ีได้แก่
เลขที่ต ำแหน่ง
ศำสนำ
ภำระกำรสอน
ใบประกอบวิชำชีพ
สมำชิก กบข.
ประเภทเงินจ้ำง



การบันทึกข้อมูล (ก าหนด Roles)

1

2

3



การบันทึกข้อมูล
บันทึก



ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (ข้อมูลไม่ครบ)



ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น (ไม่ก าหนด Roles)

ไม่มี



การเข้าระบบครั้งแรก
• ท าการกรอก User Name โดย

ไม่ต้องท าการป้อน Password
• ท าการกดปุ่ม Log On
• จากนั้นท าการก าหนดรหัสผ่าน

ใหม่ (New Password) และ
ท าการยืนยันรหัสผ่าน
(Confirm Password) อีกครั้ง
• ท าการกดปุ่ม OK เพื่อยืนยัน 

และเข้าสู่ระบบงาน



การแทรกภาพ

1
2

3

ขนาดความกว้างไม่ควร
เกิน 200 pixel



การแทรกภาพ



การแก้ไขข้อมูล
ที่นี่

ที่นี่



กรณีบุคลากรย้าย จะท าอย่างไร ?
 ให้ผู้ดูแลส่วนกลางท าการปรับเปลี่ยนให้
 หัวหน้าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

แห่งใหม่ตรวจสอบดูว่าข้อมูลของบุคลากรได้ถูก
โอนย้ายมาแล้วหรือไม่ ถ้าเกิดปัญหาให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง



กรณีครูพิเศษสอนหรือลูกจ้างชั่วคราวลาออก
 ให้ปรับ “สถานะ” ของบุคลากรในส่วน “ข้อมูล

ทั่วไป” ให้เป็น “ปิดใช้งาน” 
 อาจจะมีการระบุในส่วนหมายเหตุ ถึงเหตุที่

ลาออก



ข้อมูลมีอยู่แล้วจะท าอย่างไร

 จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้เพราะมีข้อมูลของ
บุคคลนี้อยู่แล้ว เมื่อบันทึกจะมีหน้าต่างเตือนดังภาพ

 ถ้าพบหน้าต่างดังกล่าวให้ติดต่อผู้ดูแลส่วนกลางเพื่อ
น าข้อมูลของบุคคลนี้กลับมา



กรณีบุคลากรย้าย จะท าอย่างไร ?
 ให้ผู้ดูแลส่วนกลางท าการปรับเปลี่ยนให้
 หัวหน้าบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

แห่งใหม่ตรวจสอบดูว่าข้อมูลของบุคลากรได้ถูก
โอนย้ายมาแล้วหรือไม่ ถ้าเกิดปัญหาให้ติดต่อ
ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง



ข้อมูลคู่สมรส บิดา มารดา



วันสั่งบรรจุ วันเริ่มปฏิบัติราชการ ประเภทข้าราชการ 



ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และข้อมูลส าหรับติดต่อ



ประวัติการศึกษา
1



ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน



ประวัติการรับโทษทางวินัย
คลิก



วันที่ไม่ได้รับเงินเดือน
คลิก



ข้อมูลต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
คลิก



ประวัติการได้รับทุนการศึกษา
คลิก



ประวัติการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
คลิก



ประวัติการประชุมและสัมมนา
คลิก



ประวัติการได้รับใบประกาศฯ หรือรางวัล
คลิก



ประวัติการต่ออายใุบประกอบวิชาชีพ

คลิก



การเรียกใช้รายงาน



การเรียกใช้รายงาน (ต่อ)



การเรียกใช้รายงาน (ต่อ)



การเข้าระบบครั้งแรก (ทบทวน)
• ท าการกรอก User Name 

โดยไม่ต้องท าการป้อน 
Password
• ท าการกดปุ่ม Log On
• จากนั้นท าการก าหนด

รหัสผ่านใหม่ (New 
Password) และท าการยืนยัน
รหัสผ่าน (Confirm 
Password) อีกครั้ง
• ท าการกดปุ่ม OK เพ่ือยืนยัน 

และเข้าสู่ระบบงาน



การเปลี่ยนรหัสผ่าน


