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1. เข้าระบบงาน 

 
รูปที่ 1 หนา้จอ Login 

 
เมื่อ Login ถกูตอ้ง หนา้จอจะแสดงเมนกูารท างานในระบบดงัรูป 2 

 
รูปที่ 2 เมนกูารท างานในระบบ 

 

2. ออกจากระบบ 
ผูใ้ชง้านถา้ตอ้งการออกจากระบบคลิกที่ ออกจากระบบ 

 

3. หน้าหลัก 
เป็นเมนแูสดงเป็นหนา้จอหลกัเมื่อเขา้มา หนา้จอจะปรากฏดงัรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 หนา้หลกั ส าหรบั Admin 

 

4. ข้อมูลผู้ใช้งาน 
การจดัการขอ้มลูผูใ้ชง้าน คลิกที่เมน ูข้อมูลผู้ใช้งาน ดงัรูปที่ 4 จะแสดงหนา้จอ ข้อมูลผู้ใช้งาน ดงัรูปที่ 5 

 
รูปที่ 4 เมนผููใ้ชง้าน 

 

 
รูปที่ 5 หนา้จอขอ้มลูผูใ้ชง้าน 
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4.1  Permission 
 เป็นสว่นท่ีแสดงรายงานสิทธิ์ต่างๆ ของผูใ้ชง้าน 

 
รูปที่ 6 หนา้จอเมนรูายงานต่างๆ 

 
- รายงานสิทธิ์การใชง้านตามผูใ้ชง้าน 

 
รูปท่ี 7 หนา้จอรายงานสิทธิ์การใชง้านตามผูใ้ชง้าน 

 
- รายงานสิทธิ์การใชง้านตามผูใ้ชง้าน/เมนู 

 
รูปที่ 8 หนา้จอรายงานสิทธิ์การใชง้านตามผูใ้ชง้าน/เมนู 

 
- รายงานสมาชิกตามกลุม่ผูใ้ชง้าน 

 
รูปที่ 9 หนา้จอรายงานสมาชิกตามกลุม่ผูใ้ชง้าน 
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4.2  ข้อมูลผู้ใช้งาน 
เป็นสง่ที่ใชใ้นการก าหนดรายชื่อผูใ้ชง้านภายในระบบ 

 
รูปที่ 10 หนา้จอแสดงรายชื่อผูใ้ชง้านภายในระบบ 

 
 การเพ่ิมผู้ใช้งาน 
 วิธีการเพิ่มผูใ้ชง้านมีดงันี ้

1. คลิกปุ่ ม Add 
2. ระบขุอ้มลูใหค้รบถว้น จากนัน้คลิกปุ่ ม Save 

 
รูปที่ 11 หนา้จอเพิ่มผูใ้ชง้าน 

 
 การแก้ไขผู้ใช้งาน 
 วิธีการแกไ้ขผูใ้ชง้าน มีดงันี ้

1. ผูด้แูลระบบ คลิกที่รายการของผูใ้ชง้านที่ตอ้งการแกไ้ข 
2. เมื่อแกเ้สรจ็แลว้ใหผู้ด้แูลระบบคลิกปุ่ ม OK เพื่อยืนยนัการแกไ้ข หรือคลิกปุ่ ม Cancel ในกรณีที่ไม่

ตอ้งการเปลี่ยนแปลง 
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รูปที่ 11 หนา้จอระบุต าแหน่งที่ตอ้งการแกไ้ขผูใ้ชง้าน 

 
 การลบผู้ใช้งาน 
 วิธีการลบผูใ้ชง้าน มีดงันี ้

1. ติก๊หนา้รายการผูใ้ชง้านที่ตอ้งการลบ 
2. คลิกปุ่ ม Delete ดงัรูปที่ 12 

 
รูปที่ 12 หนา้จอระบุต าแหน่งที่ตอ้งการลบผูใ้ชง้าน 

 
4.3 ต าแหน่ง 

 การเพ่ิมต าแหน่ง 
 วิธีการเพิ่มต าแหน่ง มีดงันี ้

1. คลิกปุ่ ม เพิ่ม โปรแกรมจะแสดงหนา้จอการเพิ่มต าแหน่ง ดงัรูปที่ 13 
2. ระบชุื่อต าแหน่ง จากนัน้คลิกปุ่ ม Save ดงัรูปที่ 14 



คู่มือการใชง้าน Job Monitoring System (JMS) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หนา้ 7 จาก 27 

 
รูปที่ 13 หนา้จอระบุต าแหน่งที่ตอ้งการเพิ่มต าแหน่ง 

 

 
รูปที่ 14 หนา้จอเพิ่มต าแหน่ง 

 
 การแก้ไขต าแหน่ง 
 วิธีการแกไ้ขต าแหน่ง มดีงันี ้

1. คลิกเลือกรายการที่ตอ้งการแกไ้ข 
2. แกไ้ขขอ้มลู จากนัน้คลิกปุ่ ม Save 
 
การลบต าแหน่ง 
วิธีการลบต าแหน่ง มีดงันี ้
1. คลิกเลือกรายที่ตอ้งการลบ 
2. คลิกปุ่ ม Delete ดงัรูปที่ 15 
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รูปที่ 15 หนา้จอระบุต าแหน่งที่ตอ้งการลบต าแหน่ง 

 
4.4 สายงาน 
การเพ่ิมสายงาน 
วิธีการเพิ่มสายงาน มีดงันี ้
1. คลิกปุ่ ม เพิ่ม โปรแกรมจะแสดงหนา้จอการเพิ่มสายงาน ดงัรูปที่ 16 
2. ระบชุื่อสายงาน จากนัน้คลิกปุ่ ม Save ดงัรูปที่ 17 

 
รูปที่ 16 หนา้จอระบุต าแหน่งที่ตอ้งการเพิ่มสายงาน 
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รูปที่ 17 หนา้จอเพิ่มขอ้มลูสายงาน 

 
 การแก้ไขสายงาน 
 วิธีการแกไ้ขสายงาน มีดงันี ้

1. แกไ้ขชื่อสายงาน 

 
รูปที่ 18 คลิกไปยงัลิงคข์องสายงานเพื่อเขา้สูห่นา้จอแกไ้ขสายงาน 

 

2. เมื่อคลิกลิงคข์องสายงานเพื่อเขา้สูห่นา้จอแกไ้ขสายงานแลว้ จะเขา้สูห่นา้จอหลกัของการแกไ้ขชื่อสาย
งานไดแ้ละเมื่อแกไ้ขเสรจ็สามารถกดปุ่ ม Save เพื่อบนัทึก ดงัรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 หนา้จอส าหรบัแกไ้ขขอ้มลูของสายงาน 

 

3. ในการแกไ้ขขอ้มลูสายงาน สามารถก าหนดรายชื่อผูใ้ชง้านภายใตส้ายงานได ้โดยการเลือกจากฝ่ัง 
รายชื่อผูใ้ชง้าน (ซา้ย) ไปยงั รายชื่อในสายงานที่ตอ้งการแกไ้ขได ้(ขวา)  
ปุ่ มที่ใชใ้นการยา้ยผูใ้ชง้านมีดงันี ้

ปุ่ มยา้ยทัง้หมด   (ไม่ตอ้งเลือกผูใ้ชง้าน) 

ปุ่ มยา้ยท่ีเลือก   (กด Ctrl+คลิกเพื่อเลือกหลายรายการ) 
เมื่อเสรจ็แลว้กดปุ่ ม Save เพื่อบนัทึก ดงัรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 แสดงการยา้ย รายชื่อผูใ้ชง้านเขา้มายงัภายใตส้ายงานที่ตอ้งการแกไ้ข 
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4. การแกไ้ขฝ่ายที่สงักดัภายใตส้ายงาน ท าไดโ้ดยการกดปุ่ ม Edit ของสายงานที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21 แสดงการกดปุ่ ม Edit เมื่อตอ้งการแกไ้ขฝ่าย ภายใตส้ายงาน 

 

5. ในการแกไ้ขฝ่ายภายใตส้งักดัของสายงาน สามารถก าหนดฝ่ายภายใตส้ายงานได ้โดยการเลือกจากฝ่ัง 
สายงานทัง้หมด(ซา้ย) ไปยงั ฝ่ายภายใตส้งักดัของสายงานที่ตอ้งการแกไ้ขได ้(ขวา)  
ปุ่ มที่ใชใ้นการยา้ยฝ่ายมีดงันี ้

ปุ่ มยา้ยทัง้หมด   (ไม่ตอ้งเลือกฝ่าย) 

ปุ่ มยา้ยท่ีเลือก   (กด Ctrl+คลิกเพื่อเลือกหลายรายการ) 
เมื่อเสรจ็แลว้กดปุ่ ม Save เพื่อบนัทึก ดงัรูปที่ 22 

 
 

รูปที่ 22 แสดงหนา้จอ การยา้ยฝ่ายภายใตส้งักดัของสายงาน 
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4.5  ฝ่าย/ส านัก 
การเพ่ิมฝ่าย/ส านัก 
วิธีการเพิ่มฝ่าย/ส านกัมีดงันี ้
1. คลิกปุ่ ม เพิ่ม โปรแกรมจะแสดงหนา้จอการเพิ่มฝ่าย/ส านกั ดงัรูปที่ 23 

 
รูปที่ 23 แสดงหนา้จอการกดปุ่ ม เพิ่ม ฝ่าย/ส านกั 

 
2. ระบชุื่อฝ่าย/ส านกั ชื่อย่อ Email และสถานะ จากนัน้คลิกปุ่ ม Save ดงัรูปที่ 24 

 
รูปที่ 24 แสดงหนา้จอส าหรบักรอกขอ้มลู ฝ่าย/ส านกั 
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การแก้ไขฝ่าย/ส านัก 
วิธีการแกไ้ขฝ่าย/ส านกัมีดงันี ้
1. คลิกไปที่ ชื่อฝ่าย ดงัรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 หนา้จอฝ่าย/ส านกั 

 
2. ระบสุิ่งที่ตอ้งการแกไ้ข เช่น ชื่อฝ่าย, ชื่อย่อ, E-mail,สถานะ 

ปุ่ มที่ใชใ้นการยา้ยฝ่าย มีดงันี ้

ปุ่ มยา้ยทัง้หมด   (ไม่ตอ้งเลือกรายชื่อ) 

ปุ่ มยา้ยท่ีเลือก   (กด Ctrl+คลิกเพื่อเลือกหลายรายการ) 
เมื่อเสรจ็แลว้กดปุ่ ม Save เพื่อบนัทึก ดงัรูปที่ 26    

 
รูปที่ 26 แสดงหนา้จอส าหรบัการแกไ้ขฝ่าย/ส านกั 
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การลบฝ่าย/ส านัก 
1. คลิกเลือก รายการฝ่าย/ส านกัที่ตอ้งการลบ 
2. จากนัน้กดปุ่ มลบ ดงัรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 แสดงการลบ ฝ่าย/ส านกั 

 
4.6 ประเภทผู้ใช้งาน 
การเพ่ิมประเภทผู้ใช้งาน 
1. กดปุ่ ม เพิ่มประเภทผูใ้ชง้าน ดงัรูปที่ 28 

1.1 Admin สามารถจดัการ User รวมทัง้โครงสรา้งองคก์ร และ JMS 
1.2 Staff ใช ้JMS เฉพาะหน่วยงานของตนเอง 
1.3 SubAdmin สิทธิ์ JMS เหมือน Admin แต่ไม่สามารถจดัการ User และโครงสรา้งองคก์รได ้
1.4 View ดไูดอ้ย่างเดียว 

 
รูปที่ 28 แสดงหนา้ประเภทผูใ้ชง้าน 

 
ระบชุื่อและจ านวนวนัหมดอาย ุเมื่อเสรจ็แลว้กดปุ่ มบนัทึก ดงัรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 แสดงหนา้จ าส าหรบัเพิ่มประเภทผูใ้ชง้าน 

 
หมายเหตุ : หากมีการเพิ่มประเภทผูใ้ชง้านอาจจะตอ้งมีการแกไ้ขโปรแกรมเพื่อแกไ้ขสิทธิ์ตามท่ีตอ้งการ 
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การแก้ไขประเภทผู้ใช้งาน 
1. คลิกที่ชื่อของประเภทผูใ้ชง้าน ดงัรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 แสดงการเขา้สูห่นา้จอการแกไ้ขขอ้มลูประเภทผูใ้ชง้าน 

 
2. ระบชุื่อและจ านวนวนัหมดอายทุี่ตอ้งการแกไ้ข แลว้กดปุ่ มบนัทกึ ดงัรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 แสดงการแกไ้ข ชื่อและจ านวนวนัหมดอายุ 

 
การลบประเภทผู้ใช้งาน 
1.เลือกประเภทผูใ้ชง้านที่ตอ้งการลบ 
2.กดปุ่ มลบ ดงัรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 แสดงการลบประเภทผูใ้ชง้าน 

 
4.7 กลุ่มผู้ใช้งาน 
การเพ่ิมประเภทผู้ใช้งาน 
1. กดปุ่ มเพิ่ม กลุม่ผูใ้ชง้านดงัรูปที่ 33 
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รูปที่ 33 แสดงการเขา้สูห่นา้จอส าหรบัเพิ่ม กลุม่ผูใ้ชง้าน 
2. ระบชุื่อ และเรียงล าดบั กลุม่ผูใ้ชง้าน แลว้กดปุ่ มบนัทึก 

 
รูปที่ 34 แสดงการเพิ่มเพิ่มกลุม่ผูใ้ชง้าน 

  

การแก้ไขประเภทผู้ใช้งาน 
1. คลิกไปยงัประเภทผูใ้ชง้านที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปที่ 35 

 
รูปที่  35 แสดงการเขา้สู่หนา้จอส าหรบัแกไ้ขประเภทผูใ้ชง้าน 

 
2. ระบ ุชื่อและเรียงล าดบั ขอ้มลูประเภทกลุม่ผูใ้ชง้านที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปที่ 36 

 
รูปที่ 36 แสดงการแกไ้ขขอ้มลูประเภทกลุม่ผูใ้ชง้าน 

 
การลบประเภทผู้ใช้งาน 
1. เลือกประเภทกลุม่ผูใ้ชง้านที่ตอ้งการลบ ดงัรูปที่ 37 
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รูปที่ 37 แสดงการลบประเภทผูใ้ชง้าน 

5. JMS 
5.1 การสร้าง JMS 
1. กดที่ปุ่ ม Add เพื่อสรา้งดงัรูปที่ 38 

 
รูปที่ 38 แสดงวิธีการเขา้สูห่นา้สรา้ง JMS 

 
2.จากนัน้เขา้สูห่นา้ส าหรบักรอกขอ้มลู JMS เมื่อเสรจ็แลว้กดปุ่ ม Save เพื่อนบนัทกึ ดงัรูปที่ 39 

 
รูปที่ 39 แสดงหนา้ส าหรบักรอกขอ้มลู JMS 

 
ล าดับ ชื่อ รายละเอียด 
1 หวัเรื่อง กรอกหวัเรื่อง JMS 
2 ผูม้อบหมาย เลือกผูม้อบหมาย 
3 ครัง้ที่ / ปี / วนัที่ ก าหนดครัง้ที่ / ปี และเลือกวนัที่ 
4 ฝ่าย/ส านกั ที่ด  าเนินการ เลือก ฝ่าย/ส านกัที่ด  าเนินการ 
5 วนัที่ก าหนดแลว้เสรจ็ เลือกวนัที่ก าหนดแลว้เสรจ็ 
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ล าดับ ชื่อ รายละเอียด 
6 เสนอราย เลือกเสนอราย 

• รายเดือน 

• รายไตรมาส 

• ราย 6 เดือน 

• ราย 12 เดือน 

• ก าหนดวนัเอง 
            และเลือกวนัที่ 
หมายเหตุ : การก าหนดเสนอรายจะตอ้งสมัพนัธ์ 
กบัหนา้ก าหนดการประชมุ วนัที่ประชมุ เช่น  
รายเดือน เมื่อเลือกการแจง้เตือนล่วงหนา้แลว้ 
เมื่อถึงวนัที่ก าหนดการแจง้เตือน ระบบจะสง่ 
 E-mail แจง้เตือนไปยงัผูใ้ชง้าน 

7 แจง้เตือนลว่งหนา้ (วนั) ก าหนดวนัแจง้เตือนลว่งหนา้ 
หมายเหตุ :  การก าหนดวนัแจง้เตือนลว่งหนา้เมื่อถึงวนั
แจง้เตือนจะ มี Email  แจง้เตือน  

8 ก าหนดสง่เอกสาร (วนั) ก าหนดวนัที่สง่เอกสาร 
9 รายละเอียด กรอกรายละเอียด 
10 ผูติ้ดตามสถานะ เลือกผูติ้ดตามสถานะ 

 

5.2 การแก้ไข JMS 
1. คลิกรายการที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปที่ 40  

 
รูปที่ 40 แสดงต าแหน่งส าหรบัแกไ้ขรายการ JMS 

 
 2. แกไ้ขขอ้มลู JMS จากนัน้คลิกปุ่ ม Save 
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5.3 การลบ JMS 
1. ติก๊ถูกหนา้รายการ JMS ที่ตอ้งการลบ 

 
รูปที่ 41 แสดงต าแหน่งส าหรบัลบรายการ JMS 

2. คลิกปุ่ มลบ 
 
5.4 การเรียกดูรายงาน JMS 

 1. คลิกปุ่ ม Report จะแสดงหนา้จอ ดงัรูปที่ 42 

 
รูปที่ 42 แสดงหนา้จอ JMS Report 

 
 2. ระบเุงื่อนไขในการคน้หา เช่น ผูม้อบหมาย ช่วงเวลา จากนัน้คลิกปุ่ ม View Report 

 
รูปที่ 43 แสดงหนา้จอรายงานสรุปการรบัเรื่อง (ตามวนัที่สั่ง) 
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รูปที่ 44 แสดงหนา้จอรายงานสรุปการรบัเรื่อง (ตามวนัที่ครบก าหนด) 

 

6. ก าหนดประชุม 
6.1  การเพ่ิมก าหนดประชุม 

 1. คลิกเมน ู“ก าหนดประชมุ” จากนัน้เลือก ผูม้อบหมาย ดงัรูปที่ 45 

 
รูปที่ 45 แสดงหนา้จอเมนู ก าหนดประชมุ 

 
2. กรอกขอ้มลู ดงันี ้หวัเรื่อง, ผูม้อบหมาย, ครัง้ที่, วนัที่ประชมุ, และสถานที่ (ในส่วนของรายละเอียด 

ไม่ต้องกรอกข้อมูลเน่ืองจากยังไม่ใช้งาน) จากนัน้คลิกปุ่ ม Save ดงัรูปที่ 46 
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รูปที่ 46 แสดงหนา้จอ การเพิ่มก าหนดประชมุ 

 
6.2 การแก้ไขก าหนดประชุม 

 1. คลิกรายการที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัรูปที่ 47 

 
รูปที่ 47 แสดงหนา้จอ ต าแหน่งการแกไ้ขขอ้มลู 

 
 2. แกไ้ขขอ้มลู จากนัน้คลิกปุ่ ม Save 
 

6.3 การลบก าหนดประชุม 
 1. ติก๊ถูกหนา้รายการที่ตอ้งการลบ 
 2. คลิกปุ่ มลบ ดงัรูปที่ 48 

 
รูปที่ 48 แสดงหนา้การลบก าหนดประชมุ 
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7. การรายงานผลการท างาน 

7.1  กรณี User Type Staff 
User Type Staff สามารถเรียกดขูอ้มลูจากระบบ JMS ไดเ้ฉพาะหน่วยงานของตนเองหรืองานที่

ไดร้บัมอบหมายใหติ้ดตามงาน 
 1. เมื่อผูใ้ชง้าน เขา้ระบบดว้ย Role ของ User Type Staff จะพบหนา้จอดงัรูปที่ 49 ใหค้ลิกเมน ูJMS 

 
รูปที่ 49 แสดงต าแหน่งเมน ูJMS ของ User Type Staff 

 
 2. เมื่อคลิกเมนู JMS จะพบหนา้จอ JMS โดยจะประกอบดว้ย 3 แท็บ คือ รายการที่ยงัไม่แลว้เสรจ็, 
รายการที่ด  าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ และรายงาน ใหค้ลิกที่แท็บ “รายการที่ยงัไม่แลว้เสร็จ” จากนัน้คลิกที่รายการ 
JMS ที่ตอ้งการรายงานความคืบหนา้ 

 
รูปที่ 50 แสดงหนา้จอ รายการที่ยงัไม่แลว้เสรจ็ 
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 3. คลิกปุ่ ม เพิ่มสถานะความคืบหนา้ ดงัรูปที่ 51 

 
รูปที่ 51 แสดงต าแหน่งปุ่ ม เพิ่มสถานะความคืบหนา้ 

 4. กรอกความคืบหนา้ จากนัน้คลิกปุ่ ม Save 

 
รูปที่ 52 แสดงหนา้จอบนัทกึ สถานะติดตามงาน 

 

7.2 กรณี User Type SubAdmin  
User Type  SubAdmin สามารถเรียกดขูอ้มลูจากระบบ JMS ไดท้ัง้หมด 

 1. เมื่อผูใ้ชง้าน เขา้ระบบดว้ย Role ของ User Type Staff จะพบหนา้จอดงัรูปที่ 53 ใหค้ลิกเมน ูJMS 

 
รูปที่ 53 แสดงต าแหน่งเมน ูJMS 

 
 2. คลิกที่ “สถานะตามงาน” ดงัรูปที่ 41 
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รูปที่ 54 แสดงต าแหน่งลิงค ์สถานการณต์ามงาน 

 
 3. โดยในหนา้นี ้ผูใ้ชง้านจะสามารถ เพิ่มสถานะการใชง้าน/แกไ้ข/ลบ ได ้ดงัรูปที่ 55 

 
รูปที่ 55 แสดงต าแหน่งการเพิ่มสถานะความคืบหนา้/แกไ้ข/ลบบนหนา้จอ JMS 

 
 4. การเพ่ิมสถานะความคืบหน้า สามารถเพิ่มไดโ้ดย คลิกลิงค ์“เพิ่มสถานะความคืบหนา้” จากนัน้ กรอก
ความคืบหนา้ แลว้คลิกปุ่ ม Save ดงัรูปที่ 56 

 
รูปที่ 56 แสดงหนา้จอการเพิ่มสถานะความคืบหนา้ 
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 5. การแก้ไขสถานะความคืบหน้า สามารถแกไ้ขได ้โดย คลิกขอ้ความวนัที่ จากนัน้แกไ้ขความคืบหนา้ 
แลว้คลิกปุ่ ม Save 

 
รูปที่ 57 แสดงต าแหน่งการคลิกเพื่อแกไ้ขสถานะความคืบหนา้ 

 
 6. การปิด Job งาน สามารถปิด Job ไดโ้ดย คลิกรหสั ของรายการ JMS จากนัน้คลิกเลือกสถานะลา่สดุ 
เป็น “ด าเนินการแลว้เสรจ็” แลว้คลิกปุ่ ม Save 

 
รูปที่ 58 แสดงต าแหน่งการคลิกรายการ JMS 
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รูปท่ี 59 แสดงหนา้เลือก สถานะล่าสดุ ของรายการ JMS 


