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ผู้ดูแลระบบ 

 ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ E-Recruitment จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังน้ี 

1. ผู้ดูแลระบบส่วนงาน คือ ผู้ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบของคณะ หรือ หน่วยงาน 

2. ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง คือ ผู้ทีม่ีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบของทั้งระบบมหาวิทยาลัย 

 

1. การเข้าสู่ระบบ (Login) 

1.1 ให้ผู้ดูแลระบบเรียกใช้งานโปรแกรม Google Chrome หรือโปรแกรม Mozilla Firefox และให้ระบุใน
ส่วนของ Address หรือ URL http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/ ซึ่งจะปรากฏ
หน้าจอของระบบ ดังรูปที่ a1-1 
 

 
รูปท่ี a1-1 แสดงหน้าจอระบบ E-Recruitment Online 
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1.2 คลิกเมนู เข้าสูร่ะบบ จะอยู่ที่มุมขวาบนของเว็บ  

                             
รูปที่ a1-2 แสดงหน้าจอ เข้าสู่ระบบ 

1.3 กรอก Username และ Password ของท่าน คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 

1.4 เมื่อโปรแกรมตรวจสอบ Username และ Password ว่าถูกต้อง ระบบจะปรากฏหน้าผู้ดูแลระบบดังรูปที่ 
a1-3 หาก Username และ Password ไม่ถูกต้องระบบจะแจ้ง username and password not found 

 

รูปที่ a1-3 แสดงหน้าจอ หน้าหลักผู้ดูแลระบบ 

 

รูปที่ a1-4 แสดงข้อความ กรอกUsername และ Password ไม่ถูกต้อง 
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2. แนะนําเมนูภายในระบบ 
2.1 เมนูผู้ดแูลระบบส่วนงาน 

 

รูปที่ a2-1 แสดงหน้าจอ หน้าหลักผู้ดูแลระบบ 

 หน้าหลัก แสดงสถานะการเข้าระบบของผู้ดูแลระบบส่วนกลางและส่วนงาน 

 ระบบประกาศ 

- เพิ่มประกาศสมัครงาน เพ่ิมประกาศรับสมคัรงานตําแหน่งใหม ่

- สมัครงานที่ทา่นประกาศ แสดงประกาศรับสมัครงานที่ผูดู้แลระบบเป็นผู้ประกาศ 

 ผู้สมัครสมาชกิ 

- ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชี แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีสํารองในแต่ละ

ตําแหน่งของระบบรับสมัครงานทั้งหมด 

- ผู้สมัครทีเ่ก็บประวัติ แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ผู้ดูแลระบบสนใจ แต่ยังไมไ่ด้รับการคัดเลือก 

- ผู้สมัครทั้งหมด แสดงข้อมูลผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดในระบบ 

 แก้ไขข้อมูลสว่นตัว 

- แก้ไขประวัติสว่นตัว  

- เปลีย่นรหัสผ่าน 

 สถิติ 

- สถิติผู้ใช้งาน แสดงสถิติการสมัครสมาชิกในแต่ละเดือน จํานวนผู้เข้าชมระบบ จํานวน

ผู้สมัครงาน 

- สถิติประกาศงาน แสดงสถิติประกาศงานของแต่ละส่วนงาน 
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2.2 เมนูผู้ดแูลระบบส่วนกลาง 

 

รูปที่ a2-2 แสดงหน้าจอ หน้าหลักผู้ดูแลระบบ 

 หน้าหลัก หน้าหลักผู้ดูแลระบบ 

 ระบบประกาศ 

- เพิ่มประกาศสมัครงาน เพ่ิมประกาศรับสมคัรงานใหม ่

- สมัครงานที่ทา่นประกาศ ดูประกาศงานที่เป็นผู้ประกาศ 

- ประกาศรับสมัครงานท้ังหมด ดูประกาศงานทั้งหมดในระบบ 

 ผู้สมัครสมาชกิ 

- ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชี แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีตัวสํารองในแต่ละ

ตําแหน่ง 

- ผู้สมัครทีเ่ก็บประวัติ แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ผู้ดูแลระบบสนใจ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก 

- ผู้สมัครทั้งหมด แสดงข้อมูลผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดในระบบ 

 ข้อซักถาม คําถามจากผู้ใช้งานระบบ 

 ผู้ดูแลระบบ 

- เพิ่มผู้ดูแลระบบ สร้าง user ผู้ดูแลระบบส่วนงานใหม่ 

- ผู้ดูแลระบบท้ังหมด แสดงข้อมูลผู้ดูแลระบบทั้งหมด 
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 แก้ไขข้อมูลสว่นตัว 

- แก้ไขประวัติสว่นตัว  

- เปลีย่นรหัสผ่าน 

 สถิติ 

- สถิติผู้ใช้งาน แสดงสถิติการสมัครสมาชิกในแต่ละเดือน จํานวนผู้เข้าชมระบบ จํานวน

ผู้สมัครงาน 

- สถิติประกาศงาน แสดงสถิติประกาศงานของแต่ละส่วนงาน 
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3. ระบบประกาศ 

3.1 เพิ่มประกาศสมัครงาน 

3.1.1 เมนูระบบประกาศ เลือกเมนูย่อย  จะปรากฏหน้าจอเพ่ิมประกาศดังรูป

ที่ a3-1 ถึง a3-3 

 

รูปที่ a3-1 แสดงหน้าจอ เพ่ิมประกาศรับสมัครงาน 

 

รูปที่ a3-2 แสดงหน้าจอ เพ่ิมประกาศรับสมัครงาน 
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รูปที่ a3-3 แสดงหน้าจอ เพ่ิมประกาศรับสมัครงาน 

จากรูปที่ a3-1 ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครหากไม่มีตําแหน่งงานที่ต้องการให้แจ้ง ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง 

เป็นผู้เพ่ิมให้ ทีปุ่่ม  (มีสิทธ์ิใช้งานเฉพาะ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่าน้ัน) 

เช่นเดียวกับหน่วยงานต้องแจ้งผู้ดูแลระบบส่วนกลางเป็นผู้เพ่ิมให้ (มสีิทธ์ิใช้งาน

เฉพาะ ผู้ดูแลระบบส่วนกลางเท่าน้ัน) 

หมายเหตุ : กรุณากรอกข้อมลูที่มีเครื่อง * สีแดงให้ครบทกุช่อง 
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รูปที่ a3-4 แสดงหน้าจอ เพ่ิมตําแหน่งงานใหม่ 

 

รูปที่ a3-5 แสดงหน้าจอ เพ่ิมหน่วยงานใหม่ 

3.1.2 จากรูปที่ a3-3 เอกสารประกอบการประกาศ คือการแนบไฟล์เอกสารประกาศที่แต่ละหน่วยงาน

ออกประกาศเพ่ือแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร (ระบบจะสร้างแบบฟอร์มให้อัตโนมัติ จะอัพโหลด

หรือไม่ก็ได้) 

3.1.3 กรอกข้อมูลครบแล้ว คลกิปุ่ม  เพ่ือประกาศรับสมัครงาน  
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รูปแสดงตัวอย่าง ประกาศหลังจากกรอกข้อมูลประกาศงาน 
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รูปแสดงตัวอย่าง ประกาศหลังจากกรอกข้อมูลประกาศงาน 
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3.2 แก้ไขประกาศรับสมัครงาน 

3.2.1 คลิกเมนู  ระบบประกาศ เมนูย่อย สมคัรงานที่ท่านประกาศ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a3-6 

 

รูปที่ a3-6 แสดงหน้าจอ เมนูสมัครงานที่ทา่นประกาศ 

3.2.2 จากรูปที่ a3-6 แสดงข้อมูลประกาศงานท่ีผู้ดูแลระบบเป็นผู้ประกาศ  

ปุ่มการทํางาน 

a.   ปุ่มแสดงรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งน้ันๆ 

b.  ปุ่มแก้ไขประกาศ 

c.  ปุ่มลบประกาศ 

 

a. เมื่อคลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a3-7 แสดงรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งน้ันๆ 

 

รูปที่ a3-7 แสดงหน้าจอ รายช่ือผู้สมัครงาน 
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จากรูปที่ a3-7 จะพบข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้สมัครงานในตําแหน่งที่ประกาศ สามารถคลกิที่ช่ือของ

ผู้สมัครเพ่ืออ่านข้อมูลเพ่ิมดังรูปที่ a3-8 ประกอบไปด้วย ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ

ทํางาน ความสามารถพิเศษ เอกสารประกอบการสมัคร ประวัติการสมัครงานในระบบ 

 

รูปที่ a3-8 แสดงหน้าจอ ประวัติผู้สมัครงาน 

b. เมื่อคลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าแก้ไขข้อมูลการประกาศรับสมคัรงานจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ 

a3-9 
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รูปที่ a3-9 แสดงหน้าจอแก้ไขข้อมูลการประกาศรับสมัครงาน 
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c. เมื่อต้องการลบประกาศคลิก  จะปรากฏข้อความเพ่ือยืนยันความต้องการดังรูปที่ a3-10 

คลิก OK เพ่ือลบประกาศหรือคลิก Cancel เพ่ือยกเลิกการลบประกาศ 

 

รูปที่ a3-10 แสดงหน้าจอยืนยันการลบประกาศ 
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แก้ไขการประกาศรายชื่อผูส้มัครงานในตําแหน่งต่างๆ 

หากต้องการแก้ไขการประกาศเพ่ือประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิในตําแหน่งที่ท่านประกาศ ให้ระบุวันที่

นัดหมาย หรือวันที่รายงานตัว 

วันที่นัดหมาย คือ วันที่นัดเขา้สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์ 

วันที่รายงานตัว คือ วันที่กําหนดให้เข้ามารายงานตัว 

 

รูปที่ a3-11 แสดงหน้าจอ แก้ไขประกาศกําหนดการนัดหมาย 

โดยวิธีการประกาศรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 กรณีดังน้ี 

1. สถานะเปิดรับสมัครงานเปน็สถานะประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบข้อเขยีน ให้ระบุเฉพาะวันที่นัด

หมาย ดังรูปที่ a3-12  

 
รูปที่ a3-12 แสดงหน้าจอตัวอย่างการกําหนดวันนัดหมาย 

 

เมื่อกําหนดวันที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว ช่องประกาศให้เลือกรายช่ือผู้ได้รับการสอบข้อเขียน ดังรูปที่ 

a3-13 แล้วคลกิปุ่ม บันทึกขอ้มูล 

 
รูปที่ a3-13 แสดงหน้าจอตัวอย่างการแก้ไขรายช่ือผู้สมัคร 
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 ขั้นตอนการแก้ไขรายช่ือ เมื่อระบบบันทึกข้อมูลประกาศแล้ว จะปรากฏหน้าจอแก้ไขรายช่ือดังรูปที่ 

a3-14 

 

รูปที่ a3-14 แสดงหน้าจอแก้ไขรายช่ือประกาศ 

 

จากรูปที่ a3-14 จะปรากฏรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งทีเ่ลือกประกาศ การแก้ไขจะมี 2 แบบคือ 

 แบบแก้ทั้งหมด ให้เลือกที่ช่องอัพเดททั้งหมดด้านบน ในกรอบสีแดงที่ 1 ระบบจะทําการ

อัพเดทสถานะของผู้สมัครงานทุกคน 

 แบบรายบุคคล ให้เลือกในคอลัมน์ สถานะ แล้วปรับเป็นรายบุคคล 

สถานะผู้สมคัร มี 3 ประเภทคือ 

 สมัครงานอยู่ในขั้นตอนพิจารณา คือ ผูส้มคัรที่สมคัรงานเข้ามาใหม ่

 มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก คือ ผูส้มัครที่คัดเลือกให้เขา้สอบข้อเขียน สถานะนี้จะปรากฏ

รายช่ือในประกาศผู้มีสทิธ์ิเข้ารับการสอบข้อเขียน 

 ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก คือผู้สมคัรที่คุณสมบัติไมต่รงกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของการ

สมัคร หรือไมผ่่านการพิจารณาเบ่ืองต้นจากผู้คัดเลือก 
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การเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ ส่วนท้ายหน้าแก้ไขรายช่ือ เช่นรายละเอียดการนัดหมาย 

วันที่ สถานที ่ดังตัวอย่างรูปที่ a3-15 

 
รูปที่ a3-15 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ 

1. เครื่องหมาย √ ในช่อง  หากต้องการส่ง E-mail แจ้ง

ผู้สมัครเรื่องการอัพเดทรายช่ือ (แนะนําใหท้าํการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทําการส่ง E-mail) 

2. คลิกปุ่ม อัพเดทข้อมูล เพ่ือบันทึกการแก้ไข 
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รูปที่ a3-16 แสดงหน้าตัวอย่างประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 

จากรูปที่ a3-16 แสคงตัวอย่างประกาศรายช่ือหลังการแก้ไข แบ่งออกเป็ย 3 ส่วนดังน้ี 

1. ส่วนที่ 1 คือ รายละเอียดประกาศระบบจะสร้างให้อัตโนมัติตามข้อมูลประกาศงาน 

2. ส่วนที่ 2 คือ รายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบข้อเขียน 

3. ส่วนที่ 3 คือ รายละเอียดท้ายประกาศตามที่ผู้ดูแลกรอกขอ้มูล 
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2. สถานะรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบขอ้เขียนเป็นสถานะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ ใหแ้ก้ไข

วันที่นัดหมาย ดังรูปที่ a3-17 

 
รูปที่ a3-17 แสดงหน้าจอตัวอย่างการกําหนดวันนัดหมาย 

 

เมื่อกําหนดวันที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว ช่องประกาศให้เลือกรายช่ือผู้ได้รับการสอบข้อเขียน ดังรูปที่ 

a3-18 แล้วคลกิปุ่ม บันทึกขอ้มูล 

 
รูปที่ a3-18 แสดงหน้าจอตัวอย่างการแก้ไขรายช่ือผู้สมัคร 

 ขั้นตอนการแก้ไขรายช่ือ เมื่อระบบบันทึกข้อมูลประกาศแล้ว จะปรากฏหน้าจอแก้ไขรายช่ือดังรูปที่ 

a3-19 
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รูปที่ a3-19 แสดงหน้าจอแก้ไขรายช่ือประกาศ 

 

จากรูปที่ a3-19 จะปรากฏรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งทีเ่ลือกประกาศ การแก้ไขจะมี 2 แบบคือ 

 แบบแก้ทั้งหมด ให้เลือกที่ช่องอัพเดททั้งหมดด้านบน ในกรอบสีแดงที่ 1 ระบบจะทําการ

อัพเดทสถานะของผู้สมัครงานทุกคน 

 แบบรายบุคคล ให้เลือกในคอลัมน์ สถานะ แล้วปรับเป็นรายบุคคล 

สถานะผู้สมคัร มี 3 ประเภทคือ 

 มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คือ ผูส้มัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน สถานะนี้จะปรากฏ

รายช่ือในประกาศผู้มีสทิธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 

 ไม่มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ คือ ผู้สมคัรที่ไม่มสีิทธ์ิเขา้รับการสอบสัมภาษณ์ 

 ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก คือ ผู้สมัครที่ไมผ่่านการสอบข้อเขียน 

การเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ ส่วนท้ายหน้าแก้ไขรายช่ือ เช่นรายละเอียดการนัดหมาย 

วันที่ สถานที ่ดังตัวอย่างรูปที่ a3-20 

 
รูปที่ a3-20 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ 
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3. เครื่องหมาย √ ในช่อง  หากต้องการส่ง E-mail แจ้ง

ผู้สมัครเรื่องการอัพเดทรายช่ือ (แนะนําใหท้าํการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทําการส่ง E-mail) 

4. คลิกปุ่ม อัพเดทข้อมูล เพ่ือบันทึกการแก้ไข 

 

รูปที่ a3-21 แสดงหน้าตัวอย่างประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
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3. สถานะรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์เปน็สถานะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้แก้ไข

วันที่นัดหมาย ดังรูปที่ a3-22 

 
รูปที่ a3-22 แสดงหน้าจอตัวอย่างการกําหนดวันนัดหมาย 

 

เมื่อกําหนดวันที่นัดหมายเรียบร้อยแล้ว ช่องประกาศให้เลือกรายช่ือผู้ได้รับการสอบข้อเขียน ดังรูปที่ 

a3-23 แล้วคลกิปุ่ม บันทึกขอ้มูล 

 
รูปที่ a3-23 แสดงหน้าจอตัวอย่างการแก้ไขรายช่ือผู้สมัคร 

 

 ขั้นตอนการแก้ไขรายช่ือ เมื่อระบบบันทึกข้อมูลประกาศแล้ว จะปรากฏหน้าจอแก้ไขรายช่ือดังรูปที่ 

a3-24 
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รูปที่ a3-24 แสดงหน้าจอแก้ไขรายช่ือประกาศ 

 

จากรูปที่ a3-24 จะปรากฏรายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งทีเ่ลือกประกาศ การแก้ไขจะมี 2 แบบคือ 

 แบบแก้ทั้งหมด ให้เลือกที่ช่องอัพเดททั้งหมดด้านบน ระบบจะทําการอัพเดทสถานะของ

ผู้สมัครงานทุกคน 

 แบบรายบุคคล ให้เลือกในคอลัมน์ สถานะ แล้วปรับเป็นรายบุคคล 

สถานะผู้สมคัร มี 6 ประเภทคือ 

 ได้รับการคัดเลือกเข้าทํางาน คือ ผู้สมัครทีผ่า่นการคัดเลือกเพ่ือเข้าปฏิบัติงาน  

 สํารองอันดับที่ 1 คือ ผูส้มัครสถานะสํารองหากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว 

 สํารองอันดับที่ 2 คือ ผูส้มัครสถานะสํารองหากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว 

 สํารองอันดับที่ 3 คือ ผูส้มัครสถานะสํารองหากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัว 

 ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คอื ผู้สมคัรที่ไมผ่่านการสอบสมัภาษณ์ 

 ไม่ผ่านการสอบสัมภาษณ์(เก็บประวัติ) คือ ผู้สมัครที่ไมผ่่านการสอบสัมภาษณ์ แต่ผู้ดูแลระบบ

สนใจในประวัติหรือความสามารถที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งอ่ืนๆ  

หมายเหตุ สถานะจะปรากฏรายช่ือในประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก คือ ได้รับการคัดเลือกเข้า

ทํางาน สํารองอันดับที่ 1 ถึง 3 เท่าน้ัน 

การเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ ส่วนท้ายหน้าแก้ไขรายช่ือ เช่นรายละเอียดการนัดหมาย 

วันที่ สถานที ่ดังตัวอย่างรูปที่ a3-25 
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รูปที่ a3-25 แสดงหน้าจอเพ่ิมข้อความรายละเอียดท้ายประกาศ 

5. เครื่องหมาย √ ในช่อง  หากต้องการส่ง E-mail แจ้ง

ผู้สมัครเรื่องการอัพเดทรายช่ือ (แนะนําใหท้าํการแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนทําการส่ง E-mail) 

6. คลิกปุ่ม อัพเดทข้อมูล เพ่ือบันทึกการแก้ไข 
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รูปที่ a3-26 แสดงหน้าตัวอย่างประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
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4. ผลการประเมินคุณลักษณะของผู้สมัครงานเพื่อคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยมหิดล(Core-value) 

เมื่อถึงขั้นตอนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ ผูส้มัครที่มสีิทธ์ิเขา้สอบจะสามารถเข้าทําแบบประเมิน

ได้ เมื่อผู้สมัครทําแบบประเมินเรียบร้อย ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบได้ 2 ทางคือ 

 จากเมนู สมคัรงานที่ท่านประกาศ คลิกปุ่ม  เพ่ือตรวจสอบรายช่ือผู้สมัคร ผู้ที่ทําแบบ

ประเมินแล้วจะมีปุ่ม  ปรากฏดังรูปที่ a4-1 

 

รูปที่ a4-1 แสดงตัวอย่างการตรวจสอบคะแนน Core-value 

 จากหน้าประวัติของผู้สมัครสมาชิก ดังรูปที่ a4-2 

 

รูปที่ a4-2 แสดงตัวอย่างการตรวจสอบคะแนน Core-value 

คลิกปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอแสดงผลการประเมินดังรูปที่ a4-3 
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รูปที่ a4-3 แสดงตัวอย่างผลการประเมิน Core-value 

หมายเหตุ จากรูปที่ a4-3 ขอ้มูลตําแหน่ง , สังกัด/หน่วยงาน จะแสดงต่อเมื่อคลิกดูข้อมูลจากหน้า

รายช่ือผู้สมัครงานในตําแหน่งน้ันๆ หากคลกิจากหน้าประวัติจะไม่มีข้อมูล  

หมายเหตุ เน่ืองจากผลการประเมินจะมีผลเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการทําแบบประเมิน หาก

ผู้สมัครมีการสมัครงานในตําแหน่งอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย จะอิงผลการประเมินเดิม แต่หากระยะเวลา

สมัครเกิน 1 ปี จะต้องทําแบบประเมินใหม ่

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครงานออนไลน ์
E-Recruitment Online 

ส่วนผู้ดูแลระบบ 
  

 

47 
 

5. การค้นหาข้อมูลสมาชิก 

เมนูผู้สมคัรสมาชิก จะมี 3 เมนูย่อยดังน้ี 

- ผู้สมัครที่ได้รับการขึ้นบัญชี แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ได้รับการขึ้นบัญชีตัวสํารองในแต่ละตําแหน่ง 

- ผู้สมัครทีเ่ก็บประวัติ แสดงข้อมูลผูส้มัครที่ผู้ดูแลระบบสนใจ แต่ไม่ได้รับการคัดเลือก 

- ผู้สมัครทั้งหมด แสดงข้อมูลผู้สมัครสมาชิกทั้งหมดในระบบ 

 

รูปที่ a5-1 แสดงตัวอย่างผลการการค้นหาสมาชิก 

     วิธีการค้นหา จากรูปที่ a5-1 กรอกข้อมลูที่จะค้นหาในช่อง Search (กรอบสีแดง) เช่น ช่ือ นามสกุล เบอร์

โทรศัพท์ เป็นต้น  

 

รูปที่ a5-2 แสดงตัวอย่างประวัติการสมัครงานในระบบ 

จากรูปที่ a5-2 เมื่อคลิกดูข้อมูลผูส้มัครจะมสี่วนแสดงข้อมลูประวัติการสมัครงานภายในระบบของผู้สมัคร

และสถานะการสมัครงานในตาํแหน่งน้ันๆ 
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6. การตอบข้อซักถามของสมาชิก(สําหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง) 
1. เมื่อมีสมาชิกสอบถามข้อสงสัยผ่านระบบเข้ามา ระบบจะมีการแจ้งเตือน 2 ทางคือ 

ที่เมนู ข้อซักถาม จะมีตัวเลขขึ้นด้านหลัง  

ที่แถบเมนูด้านบนจะมี Icon  แจ้งเตือน 

2. คลิกที่เมนูข้อซกัถามจะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a6-1 

 

รูปที่ a6-1 แสดงหน้าจอเมนูข้อซักถาม 

3. จากรูปที่ a6-1 อธิบายสัญลักษณ์ดังน้ี 

 หมายถึง ข้อความท่ีมีการตอบคําถามแล้ว 

 หมายถึง ข้อความท่ียังไม่มีการตอบคําถาม 

4. คลิกข้อความท่ีต้องการจะตอบคําถาม จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a6-2 

 

รูปที่ a6-2 แสดงหน้าจอคําถามจากสมาชิก 

5. คลิกที่ เพ่ือตอบคําถามจะปรากฏ Dialog Box ดังรูปที่ a6-3 
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รูปที่ a6-3 แสดงหน้าจอคําถามจากสมาชิก 

6. กรอกข้อความตอบคําถาม แล้วคลิกปุ่ม ตอบกลับ ระบบจะส่ง E-mail ตอบกลับสมาชิกให้อัตโนมัติ 
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7. การเพิ่มผู้ดูแลระบบ(สําหรับผู้ดูแลระบบส่วนกลาง) 

1. เข้าเมนูผู้ดูแลระบบ เมนูย่อยเพ่ิมผู้ดูแลระบบ จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a7-1 

 

รูปที่ a7-1 แสดงหน้าจอเพ่ิมผู้ดูแลระบบ 

 

2. กรอกข้อมูลผู้ดูแลระบบที่ต้องการสร้างในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่อง คลิกบันทึกข้อมูล เพ่ือเพ่ิมผู้ดูแล

ระบบ 

3. ตรวจสอบรายช่ือผู้ดูแลระบบได้ที่เมนู ผู้ดูแลระบบ เมนูย่อยผู้ดูแลระบบทั้งหมด จะปรากฏข้อมูลดัง

รูปที่ a7-2 
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รูปที่ a7-2 แสดงหน้าจอ ผู้ดูแลระบบทั้งหมด 
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8. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 

1. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมนูย่อยแก้ไขประวัติส่วนตัว จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a8-1 

 

รูปที่ a8-1 แสดงหน้าจอ ผู้ดูแลระบบทั้งหมด 

2. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลส่วนตัว เมนูย่อยเปลี่ยนรหัสผ่าน จะปรากฏหน้าจอดังรูปที่ a8-2 เพ่ือเปลี่ยน

รหัสผ่าน 

 

รูปที่ a8-2 แสดงหน้าจอ ผู้ดูแลระบบทั้งหมด 
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9. การดูสถิติ 

ระบบสถิติ แบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ 

1. สถิติผู้ใช้งาน ประกอบด้วย 

- จํานวนผู้สมัครสมาชิก สรุปจาํนวนสมาชิกที่สมัครเข้ามาในระบบแยกเป็นรายเดือน 

- จํานวนผู้เข้าชม แสดงจํานวนผู้เข้าใช้งานระบบแบบรายวัน รายเดือน รายปี 

- ตําแหน่งประกาศสูงสุด แสดงจํานวนประกาศรับสมัครงานในแต่ละเดือน และแสดงยอด

จํานวนผู้สมัครงานทั้งหมด 

 

รูปที่ a9-1 แสดงหน้าจอ สถิติผู้ใช้งาน 
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2. สถิติประกาศงาน 

แสดงสถิติจํานวนการประกาศงานแยกเป็นหน่วยงาน สามารถคลิกทีแ่ทง่กราฟ เพ่ือดูว่าหน่วยงานน้ันประกาศ

งานอะไรบ้าง 

 

รูปที่ a9-2 แสดงหน้าจอ สถิติจํานวนงานที่ประกาศแยกตามหน่วยงาน 

 

 

รูปที่ a9-3 แสดงหน้าจอ สถิติย่อยแสดงตําแหน่งงานที่หน่วยงานประกาศ 

 


