
การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์ 
การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 

 
และกระบวนการจา้งและการตอ่สญัญา 
โดยใชร้ายงานจากระบบ CUERP : HR  

12 มถินุายน 2556 
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2 

1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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 แบบฟอรม์ค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลยั 
 
 

กระบวนการจา้งและการตอ่สญัญาโดยใชร้ายงานจากระบบ CUERP : HR 
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ภาพรวมการท างานระบบสรรหา 

 

คดัเลอืกและ 
จดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

HTTP://HRM.CHULA.AC.TH 

ผูส้มคัรเรยีกด ู
ประกาศ และ
กรอกใบสมคัร 

 
เรยีกรายงาน 

ต าแหนง่งานวา่ง 
 

 
สรา้งและแสดงใบประกาศ
รบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์

 

 
ขยายเวลา 

ใบประกาศรบัสมคัรงาน 

 

สรา้งและแสดง 
ใบประกาศผลการรบั
สมคัรงานบนเว็บไซต ์

HTTP://HRM.CHULA.AC.TH 

ผูส้มคัรเรยีกด ู
ใบประกาศ 
ผลการสอบ
คดัเลอืก 

 

ออกรายงาน/แบบฟอรม์
จากระบบ 

และเตรยีมการจา้ง 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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1. การเรยีกรายงานต าแหนง่งานวา่ง 

TCODE: ZHRRCQ01 ควิรขีอ้มลูต าแหน่งงานวา่ง 
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1. การเรยีกรายงานต าแหนง่งานวา่ง 
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2. คน้หา จากโครงสรา้งองคก์ร 

3. กดปุ่ ม  

1. การเรยีกรายงานต าแหนง่งานวา่ง 

1. คน้หา หนว่ยองคก์รของหนว่ยงาน 
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4. กดปุ่ ม ด าเนนิการ 

1. การเรยีกรายงานต าแหนง่งานวา่ง 
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1. การเรยีกรายงานต าแหนง่งานวา่ง 

Export File เป็น Excel 



11 

1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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ประเภทของใบประกาศรบัสมคัรงาน 
 
1. ใบประกาศรับสมัครงานของพนักงานมหาวทิยาลยั สายปฏบิตักิาร   

กลุม่บรหิารจัดการ  
 

2. ใบประกาศรับสมัครงานของพนักงานมหาวทิยาลยั สายปฏบิตักิาร    
กลุม่ปฏบิตักิารและวชิาชพี กลุม่บรกิาร กลุม่งานวจัิย                     
และใบประกาศรับสมัครงานของพนักงานวสิามัญ 
 

3. ใบประกาศรับสมัครของพนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ 
 

2. สรา้งและแสดงใบประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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2. สรา้งและแสดงใบประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์

TCODE: ZHRRCE01 โปรแกรมจัดการใบประกาศรับสมัครงาน 
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2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 

2. สรา้งและแสดงใบประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์



15 

1. ระบวุนัทีเ่ริม่ตน้ของประกาศ 2. ระบวุนัทีส่ ิน้สดุของประกาศ 

3. ระบรุหัสต าแหน่งทีต่อ้งการเปิดรับสมัคร  

4. กดสรา้งใบประกาศ 

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 

เมือ่ระบตุ าแหน่ง ระบบจะสรา้งประกาศทีถ่กูตอ้ง
ตามประเภทประกาศรับสมัครของต าแหน่งนัน้ๆ  
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สามารถระบหุลายต าแหน่งในประกาศเดยีวกนัได ้แตต่อ้งเป็นต าแหน่งทีม่ ีJob เดยีวกนั 
ตวัอยา่ง เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ทัง้ 2 ต าแหน่ง โดยเป็น Job เจา้หนา้ทีส่ านักงาน (บคุคล) P7  

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 



17 

ตวัอยา่ง สรา้งประกาศรับสมัครงาน ต าแหน่ง เจา้หนา้ทีส่ านักงาน ทัง้ 2 ต าแหน่ง แต ่Job ตา่งกนั  
คอื เจา้หนา้ทีส่ านักงาน (บรหิารงานทั่วไป) P7 และ เจา้หนา้ทีส่ านักงาน (บคุคล) P7  

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 

ระบบแสดงขอ้ความใหเ้ลอืก
ต าแหน่งใหม้ ีJob เดยีวกนั 
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5. ตรวจสอบและ 
กรอกขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
ประกาศรับสมัครงาน.doc


19 

6. กดบันทกึการแกไ้ข 

7. ระบบแสดงเลขประกาศ และชือ่
ประกาศรับสมัครงาน จากนัน้กด  

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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สามารถบนัทกึลงเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นตวั และพมิพใ์บประกาศ และใหผู้บ้รหิารลงนาม 

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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8. หากตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มลู
เรยีบรอ้ยแลว้ กด เสร็จสิน้ 

9. กด ใช ่

2.1 สรา้งใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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2. สรา้งและแสดงใบประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์

1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หา 

2. กด คน้หา 

3. ใบประกาศแสดงทีต่ารางดา้นลา่ง 



24 

4. เลอืกรายการประกาศรับสมัคร 

5. กด น าใบประกาศแสดงบนเว็บไซต ์

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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6. กด ขัน้ตอนถัดไป 

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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7. ตรวจสอบและ 
แกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิ 

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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8. หากมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิ  
ใหก้ดบันทกึการแกไ้ข ดว้ย 

9. กด น าใบประกาศแสดงบนเว็บไซต ์

10. กด ใช ่

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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- สถานะการแสดงบนเว็บไซตเ์ปลีย่นเป็น “X” 
- ระบบสรา้งและแสดง link ของใบประกาศนัน้ ๆ 

2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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2.2 น าใบประกาศรบัสมคัรงานแสดงบนเว็บไซต ์
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2. สรา้งและแสดงใบประกาศรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์

2.3 การลบประกาศรบัสมคัรงาน 

หมายเหต ุ 
- ลบไดเ้ฉพาะใบประกาศทีย่ังไมถ่กูน าไปแสดงบนเว็บไซต ์
- เขา้จากเมนูน าใบประกาศแสดงบนเวบไซต ์
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2.3 การลบประกาศรบัสมคัรงาน 

1. เลอืกรายการประกาศรับสมัคร 
ทีต่อ้งการลบ 

2. กด ลบใบประกาศ 

3. กด ใช ่เพือ่ยนืยันการลบ  
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 

TCODE: ZHRRCE01 โปรแกรมจัดการใบประกาศรับสมัครงาน 

หมายเหต ุ 
เมนูนีส้ าหรับขยายใบประกาศรับสมัครงานทีท่ีส่ ิน้สดุระยะเวลา 
สามารถท าการขยายลว่งหนา้ได ้แมใ้บประกาศนัน้จะยังไมท่ีส่ ิน้สดุระยะเวลา  
แตไ่มส่ามารถน าไปแสดงบนเว็บไซตล์ว่งหนา้ได ้  
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1. ระบเุงือ่นไขในการคน้หา 

2. กด คน้หา 

3. ใบประกาศแสดงทีต่ารางดา้นลา่ง 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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4. เลอืกรายการประกาศรับสมัคร 

5. กด ขยายเวลาใบประกาศ 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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6. แกไ้ข วนัทีเ่ร ิม่ตน้ และวนัทีส่ ิน้สดุของประกาศ 

เมือ่เลอืกขยายใบประกาศแลว้ จะม ี(ขยายเวลา) แสดงทีห่นา้ชือ่ประกาศ 

7. กดปุ่ ม ขัน้ตอนถัดไป 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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กรณีขยายประกาศรับสมัครงาน จะมสีว่นที่
ระบบเพิม่ขอ้ความในประกาศให ้ดังนี ้ 
1. ชือ่ใบประกาศ 
2. รายละเอยีดยอ่หนา้แรก 
3. รายละเอยีดวนัทีด่า้นทา้ยใบประกาศ 

1 

2 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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3 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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9. กดบันทกึการแกไ้ข 

10. กดปุ่ ม เสร็จสิน้ 

11. กด ใช ่

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 

8. แกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิ 



40 

เมือ่ขยายประกาศรับสมัครงานแลว้ ตอ้งน าประกาศนัน้ๆแสดงบนเว็บไซตด์ว้ย  

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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2. ใบประกาศแสดงทีต่ารางดา้นลา่ง จากนัน้เลอืกรายการประกาศรับสมัคร 

3. กด น าใบประกาศแสดงบนเว็บไซต ์

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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4. กดปุ่ ม ขัน้ตอนถัดไป 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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5. กดปุ่ ม น าใบประกาศแสดงบนเว็บไซต ์

6. กด ใช ่

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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- สถานะการแสดงบนเว็บไซตเ์ปลีย่นเป็น “X” 
- ระบบสรา้งและแสดง link ของใบประกาศนัน้ ๆ 

3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 

กรณีขยายประกาศรับสมัครงานมากกวา่ 1 ครัง้ ระบบจะสรา้งค าวา่ขยายเวลาอกีครัง้ 
ใหล้บ (ขยายเวลา) และด าเนนิการขยายประกาศในขัน้ตอนถัดไป 

1.แกไ้ข ชือ่ใบประกาศ 
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3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 

2. แกไ้ข วนัทีเ่ร ิม่ตน้ และวนัทีส่ ิน้สดุของประกาศ 

3. กดปุ่ ม ขัน้ตอนถัดไป 
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3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 

5. กดบันทกึการแกไ้ข 

6. กดปุ่ ม เสร็จสิน้ 

4. แกไ้ขขอ้มลูเพิม่เตมิ 
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3. การขยายเวลาใบประกาศรบัสมคัรงาน 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 



50 

4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์

 ประเภทของใบสมคัรงาน 
 
1. ใบสมัครงานพนักงานวสิามัญ 

 
2. ใบสมัครงานพนักงานมหาวทิยาลยัสายวชิาการ 

 
3. ใบสมัครงานพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏบิตักิารกลุม่งานวจัิย 

 
4. ใบสมัครงานพนักงานมหาวทิยาลยัสายปฏบิตักิารกลุม่บรหิาร

จัดการ กลุม่ปฏบิตักิารและวชิาชพี กลุม่บรกิาร 
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4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์

http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce 

สามารถกดเพือ่เรยีกดใูบประกาศ PDF 



52 

4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์

กดที ่“กรอกใบสมัคร” 
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4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์

ตวัอยา่ง : ผูส้มคัรกรอกขอ้มลูครบถว้น และกดสง่ขอ้มลูเรยีบรอ้ย 
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4. ใบสมคัรงานบนเว็บไซต ์

ตวัอยา่ง : ผูส้มคัรกรอกขอ้มลูไมค่รบถว้น และกดสง่ขอ้มลู จะมขีอ้ความขึน้ใหต้รวจสอบ 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 



58 

5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

TCODE: ZHRRCE02 โปรแกรมคดัเลอืกผูส้มัคร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

2. เลอืกรายการประกาศรับสมัครงาน 

3. กด รายชือ่ผูส้มัคร 

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 

- มผีูส้มัครทัง้หมด 5 คน 
- ยังไมไ่ดโ้อนเขา้ระบบสรรหา 5 คน 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

5. กด ดขูอ้มลูผูส้มัคร 

4. เลอืกรายการผูส้มัคร 



61 

5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ผูใ้ชง้านตรวจสอบขอ้มลูผูส้มคัรวา่
มคีณุสมบตัติามทีป่ระกาศหรอืไม ่
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

กด ดาวนโ์หลดใบสมัคร 

การดาวนโ์หลดใบสมคัร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

การดาวนโ์หลดเอกสารการสมคัรงาน จาก Tab เอกสาร/หลกัฐาน 

1. เลอืกรายการทีต่อ้งการ 

2. กด ดาวนโ์หลด 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

1. เลอืก วฒุเิริม่บรรจ ุและวฒุทิีส่งูสดุของผูส้มัคร 

2. กด น าเขา้ระบบสรรหา 

การน าขอ้มลูผูส้มคัรเขา้ระบบสรรหา 

3. กด ปิดหนา้ตา่ง 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง : ผูส้มคัรมวีฒุกิารศกึษามากกวา่ 1 วฒุ ิ 



66 

5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ปุ่ ม น าเขา้ระบบสรรหา จะหายไปเมือ่น าเขา้ขอ้มลูผูส้มัครเรยีบรอ้ยแลว้ 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

- สถานะการโอนขอ้มลูเปลีย่นเป็น “X” 
- ระบบแสดงหมายเลขผูส้มัคร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง : ขอ้ควรสงัเกตในการโอนขอ้มลูผูส้มคัร 

อายผุูส้มคัร 

ไมม่ขีอ้มลูอเีมล 

ผูส้มคัรระบสุถานศกึษามาเอง 
โดยไมไ่ดเ้ลอืกจากรายการ 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง : ขอ้ควรสงัเกตในการโอนขอ้มลูผูส้มคัร 

ระบบแสดงผลลพัธก์ารน าเขา้ขอ้มลูผูส้มัครวา่มบีางรายการทีไ่มม่ขีอ้มลู จงึไมส่ามารถ Infotype  
นัน้ได ้ผูใ้ชง้านสามารถสรา้งขอ้มลูนัน้ๆ หรอืแกไ้ขขอ้มลูได ้หลงัจากน าเขา้ขอ้มลูไปแลว้  
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ระหวา่งการน าเขา้ขอ้มลู ระบบจะมกีารตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ดงันี ้
 
1. ประเภทผูส้มัคร (ผูส้มัครภายใน / ผูส้มัครภายนอก)  

 
2. ผูส้มัครคนเดมิ สมัครหลายต าแหน่ง 

 
3. ขอ้มลูการศกึษา  หากผูส้มัครกรอกขอ้มลูสถานศกึษา / วฒุกิารศกึษา / 

สาขา นอกเหนอืจากขอ้มลูการเลอืก (เลอืกเป็น “อืน่ๆโปรดระบ”ุ)  
 

4. ขอ้มลูบญัชดี า 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

Transaction Code Description 

  PB20 แสดงขอ้มลูผูส้มคัร 

  PB30 ปรบัปรงุขอ้มลูผูส้มคัร 

  PB40 การด าเนนิการเกีย่วกบัผูส้มคัร 



5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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TCODE: PB20 แสดงขอ้มลูผูส้มัคร 



5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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หนา้จอหลกัแสดงขอ้มลูผูส้มัคร 

1. ระบหุมายเลขผูส้มัคร 

2. ระบกุลุม่ขอ้มลู (Infotype) 

3. กดปุ่ ม ภาพวม 



5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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ตวัอยา่ง Infotype 4000 : การด าเนนิงานเกีย่วกบัผูส้มัคร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง Infotype 0001 : การก าหนดทางองคก์ร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง Infotype 0002 : ขอ้มลูสว่นบคุคล 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง Infotype 4002 : การก าหนดต าแหน่งวา่ง 



5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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TCODE: PB30 ปรับปรงุขอ้มลูผูส้มัคร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง การบนัทกึผลคะแนนสอบคดัเลอืก Infotype 0025 : การประเมนิผลงาน
 บคุคล 

1. ระบหุมายเลขผูส้มัคร 

2. ระบกุลุม่ขอ้มลู (Infotype0025) 

3. กดปุ่ ม สรา้ง 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

4. กดปุ่ ม สรา้ง 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

5. ระบหุมายเลขพนักงานของผูบ้ันทกึคะแนน 

6. กดปุ่ ม ด าเนนิการ 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

7. ระบคุะแนน 

9. กด สมบรูณ์ 

8. กดปุ่ ม บันทกึ 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

ตวัอยา่ง การบนัทกึผลการตรวจสอบวฒุแิละลายนิว้มอื Infotype 0033 : สถติ ิ
 

1. ระบหุมายเลขผูส้มัคร 

2. ระบกุลุม่ขอ้มลู (Infotype0033) 

3. กดปุ่ ม สรา้ง 
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5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 

4. เลอืก YA ผลการตรวจลายนิว้มอื/ 
หรอื YB ผลการตรวจสอบวฒุกิารศกึษา 



5. การคดัเลอืกและการจดัการขอ้มลูผูส้มคัร 
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5. ระบวุนัทีม่ผีล 

6. ระบผุล ผา่น/ไมผ่า่น 

7. กด บันทกึ 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์

ประเภทของประกาศผลการรบัสมคัรงาน 
 
1. ใบประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืก 
2. ใบประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ 
3. ใบประกาศรายชือ่ผูส้อบได ้

ในแตล่ะฟอรม์ใบประกาศ จะแบง่เป็นฟอรม์ยอ่ยตามประเภทต าแหนง่ 
 
1. พนักงานมหาวทิยาลยั สายปฏบิตักิาร  กลุม่บรหิารจัดการ  
2. พนักงานมหาวทิยาลยั สายวชิาการ สายปฏบิตักิาร กลุม่ปฏบิตักิารและ

วชิาชพี กลุม่บรกิาร กลุม่งานวจัิย   
3. พนักงานวสิามัญ 
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TCODE: ZHRRCE03 โปรแกรมจัดการใบประกาศผลรับสมัครงาน 

6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์



2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้ทิธิส์อบคัดเลอืก 

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 

6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์
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4. กรอกวนัทีเ่ริม่ตน้ 5. กรอกวนัทีส่ ิน้สดุ 

6. เลอืกรายการผูส้มัครทีม่สีทิธิ์
สอบคัดเลอืก 
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7. กด สรา้งใบประกาศ 

6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

ตวัอยา่ง 

8. ตรวจสอบและกรอกขอ้มลู
เพิม่เตมิ 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
ผลสอบคัดเลือก.doc
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

สามารถบนัทกึลงเครือ่งคอมพวิเตอรส์ว่นตวั และพมิพใ์บประกาศ และใหผู้บ้รหิารลงนาม 

กด เก็บบันทกึ 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

9. กด บันทกึการแกไ้ข 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

10. กด เสร็จสิน้ 

11. กด ใช ่



6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์
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ประกาศทีส่รา้งแลว้ จะแสดง
สถานะเป็น “ N ” 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

น าประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืกแสดงบนเว็บไซต ์
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้ทิธิส์อบคัดเลอืก 

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 



6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์
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4. กด ด าเนนิการน าใบประกาศขึน้เว็บ 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

5. กด น าขึน้เว็บไซต ์

6. กด ใช ่
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

ระบบสรา้ง Link ใบประกาศรายชือ่ 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

ประกาศทีน่ าขึน้เว็บไซตแ์ลว้ จะ
แสดงสถานะเป็น “ X ” 
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6.1 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบคดัเลอืกบนเว็บไซต ์

หนา้เว็บไซต ์แสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืก 

สามารถกดเพือ่เรยีกดใูบประกาศ PDF 
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ใบประกาศรายชือ่
ผูส้อบได ้

การสรา้งใบประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณแ์ละรายชือ่ผูส้อบได ้

 กอ่นสรา้งใบประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ และรายชือ่ผูส้อบได ้
จะตอ้งสรา้งใบประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบคดัเลอืกกอ่น 

 รายชือ่ผูส้มัครทีแ่สดงจะถกูกรองตามรายชือ่ทีถ่กูเลอืกจากใประกาศ 
รายชือ่กอ่นหนา้ 

ใบประกาศรายชือ่
ผูม้สีทิธิส์อบ
คดัเลอืก 

ใบประกาศรายชือ่
ผูม้สีทิธิส์อบ
สมัภาษณ์ 

6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์บนเว็บไซต ์

6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้ทิธิส์อบสมัภาษณ์ 

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

4. กรอกวนัทีเ่ริม่ตน้ 5. กรอกวนัทีส่ ิน้สดุ 

6. เลอืกผูส้มัครทีผ่า่นการสอบคัดเลอืก เพือ่เขา้
รับการสอบสมัภาษณ์ 

7. กด สรา้งใบประกาศ 
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

8. ตรวจสอบและกรอก
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

9. กด บันทกึการแกไ้ข 

10. กด เสร็จสิน้ 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
ผลสอบสัมภาษณ์.doc
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น าประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์แสดงบนเว็บไซต ์

6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้ทิธิส์อบสมัภาษณ์ 

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

4. กด ด าเนนิการน าใบประกาศขึน้เว็บ 
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5. กด น าขึน้เว็บไซต ์

6. กด ใช ่

6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์
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6.2 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ ิส์อบสมัภาษณบ์นเว็บไซต ์

ประกาศทีน่ าขึน้เว็บไซตแ์ลว้ จะ
แสดงสถานะเป็น “ X ” 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

6. การสรา้งและแสดงประกาศผลการรบัสมคัรงานบนเว็บไซต ์
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้อบได ้

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

4. กรอกวนัทีเ่ริม่ตน้ 5. กรอกวนัทีส่ ิน้สดุ 

6. เลอืกผูส้มัครทีเ่ป็นผูส้อบได ้และระบลุ าดับ
ของผูส้อบได ้

7. กด สรา้งใบประกาศ 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

8. ตรวจสอบและกรอก
ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

9. กด บันทกึการแกไ้ข 

10. กด เสร็จสิน้ 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
ผลสอบได้.doc
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น าประกาศรายชือ่ผูส้อบไดแ้สดงบนเว็บไซต ์

6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

2. แสดงรายการดา้นลา่ง ใหเ้ลอืกรายการ 

3. เลอืกใบประกาศชือ่ผูส้อบได ้

1. คน้หาประกาศรับสมัคร 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

4. กด ด าเนนิการน าใบประกาศขึน้เว็บ 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

5. กด น าขึน้เว็บไซต ์

6. กด ใช ่
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

ระบบสรา้ง Link ใบประกาศรายชือ่ 
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6.3 การสรา้งและแสดงประกาศรายชือ่ผูส้อบไดบ้นเว็บไซต ์

ประกาศทีน่ าขึน้เว็บไซตแ์ลว้ จะ
แสดงสถานะเป็น “ X ” 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

 แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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TCODE: ZHRRCF01 แบบค าขอวา่จา้ง 

7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

7.1 แบบค าขอวา่จา้ง 
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1. เลอืกประเภทแบบฟอรม์ 

2. ระบขุอ้มลูส าหรับการวา่จา้ง 

3. เลอืก      บันทกึขอ้มลูลงระบบ Infotype 0016 (องคป์ระกอบสญัญา)  

4. กด ด าเนนิการ 

7.1 แบบค าขอวา่จา้ง 
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7.1 แบบค าขอวา่จา้ง 

ตวัอยา่ง 

5. ตรวจสอบและกรอก   
    ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

6. กด บันทกึเอกสาร 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
แบบคำขอว่าจ้าง นาย พุฒิพงศ์ พัฒนาวิชา.DOC
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ระบบจะสรา้งขอ้มลู Infotype 0016 (องคป์ระกอบสญัญา)  

วนัทีเ่ร ิม่ตน้สญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 
ประเภทสญัญา 

สญัญาฉบับที ่

7.1 แบบค าขอวา่จา้ง 
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TCODE: ZHRRCF02 สญัญาทดลองปฏบิตังิานของพนม. 

7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

7.2 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
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1. ระบหุมายเลขผูส้มัคร และ Enter จะแสดง
หมายเลขต าแหน่งทีส่มัคร 

2. ระบขุอ้มลู 
- เลขทีส่ญัญา 
- ผูล้งชือ่ในนามจฬุาฯ 
- ต าแหน่งผูล้งชือ่ในนามจฬุาฯ 
- ชือ่พยานคนที ่1 
- ชือ่พยานคนที ่2 

3. กด ด าเนนิการ 

7.2 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั 
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4. ตรวจสอบขอ้มลู 

5. กด บนัทกึเอกสาร 

7.2 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
สัญญาทดลอง นาย พุฒิพงศ์ พัฒนาวิชา.DOC
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TCODE: ZHRRCF04 หนังสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 

7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

7.3 หนังสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 
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1. เลอืกประเภทแบบฟอรม์ 

2.ระบหุมายเลขผูส้มัคร และ 
Enter จะแสดงหมายเลข
ต าแหน่งทีส่มัคร 

3. ระบขุอ้มลู 

4. กด ด าเนนิการ 

7.3 หนงัสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 
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5. ตรวจสอบขอ้มลู 

6. กด บันทกึเอกสาร 

7.3 หนงัสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
หนังสือตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือ.doc
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7.3 หนงัสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 

1. เลอืกประเภทแบบฟอรม์ 

2.ระบหุมายเลขผูส้มัคร และ 
Enter จะแสดงหมายเลข
ต าแหน่งทีส่มัคร 

3. ระบขุอ้มลู 

4. กด ด าเนนิการ 
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7.3 หนงัสอืตรวจสอบลายนิว้มอืและวฒุกิารศกึษา 

5. ตรวจสอบขอ้มลู 

6. กด บันทกึเอกสาร 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
หนังสือตรวจสอบวุฒิการศึกษา.doc


TCODE: ZHRRCF05 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี  
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7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษี/กองทนุส ารองเลีย้งชพี  
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7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

2. เลอืกประเภทแบบฟอรม์ 

1.ระบหุมายเลขผูส้มัคร และ 
Enter จะแสดงหมายเลข
ต าแหน่งทีส่มัคร 

3. ระบรุายละเอยีด
เพิม่เตมิ 

5. กด ด าเนนิการ 

4. ระบวุา่ทีเ่ก็บไฟล ์
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แบบฟอรม์ สปส. 1-03 : แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน 

7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี 
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แบบฟอรม์ สปส. 1-03/1: แบบขึน้ทะเบยีนผูป้ระกนัตน ส าหรับผูเ้คยยืน่ สปส. 1-03 แลว้ 

7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี 
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แบบฟอรม์ สปส. 9-02 : แบบขอบัตรรับรอง
สทิธกิารรักษาพยาบาล 

แบบฟอรม์ ล.ย. 01 : แบบแจง้รายการเพิอ่การ
หกัลดหยอ่น 

7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี 
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ใบสมัครเขา้เป็นสมาชกิกองทนุส ารองเลีย้งชพี 

7.4 แบบฟอรม์ประกนัสงัคม/ลดหยอ่นภาษ/ีกองทนุส ารองเลีย้งชพี 
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1. การเรยีกรายงานต าแหน่งงานวา่ง 
2. สรา้งและแสดงใบประกาศรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
3. การขยายเวลาใบประกาศรับสมัครงาน 
4. ใบสมัครงานบนเว็บไซต ์
5. การคัดเลอืกและการจัดการขอ้มลูผูส้มัคร 
6. การสรา้งและแสดงใบประกาศผลการรับสมัครงานบนเว็บไซต ์
7. รายงานและแบบฟอรม์จากระบบสรรหา 

  แบบค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาทดลองปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลัย 
 หนังสอืตรวจสอบวฒุกิารศกึษา และตรวจสอบลายนิว้มอื 
 แบบฟอรม์สวัสดกิาร 

8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
 

การรบัสมคัรบคุลากรออนไลน ์การสรรหาผา่นระบบ CUERP : HR 
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 

TCODE: PB40 การด าเนนิงานเกีย่วกบัผูส้มคัร  
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 

1. ระบหุมายเลขผูส้มัคร 

2. ระบวุนัทีด่ าเนนิการเตรยีมการจา้ง 

3. เลอืก Action เตรยีมการจา้งงาน 
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 

4. ระบเุหตผุลของสถานะเป็น   
91 เตรยีมจา้งบคุคลภายนอก 
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 

5. กด บันทกึ 
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 

แกไ้ขเป็นวนัทีเ่ริม่จา้ง 

ตรวจสอบต าแหน่ง 

6. ตอ้งการเริม่จา้งวนัที ่1 กรกฏาคม 2556 
ระบเุป็น 01.07.2013 

7. กด  
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8. บนัทกึสถานะเตรยีมจา้งงาน 
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 แบบฟอรม์ค าขอวา่จา้ง 
 สญัญาปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลยั 
 
 

กระบวนการจา้งและการตอ่สญัญาโดยใชร้ายงานจากระบบ CUERP : HR 
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TCODE: ZHRRCF01 แบบค าขอวา่จา้ง 

แบบค าขอวา่จา้ง 

กระบวนการจา้งและการตอ่สญัญาโดยใชร้ายงานจากระบบ CUERP : HR 
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2. ระบขุอ้มลูส าหรับค าขอวา่จา้ง 

3. เลอืก บันทกึขอ้มลูลงระบบ Infotype 0016 (องคป์ระกอบสญัญา)  

4. กด ด าเนนิการ 

แบบค าขอวา่จา้ง 

1. เลอืกประเภทแบบฟอรม์ 
- แบบค าขอวา่จา้งพนักงานมหาวทิยาลัย 
- บคุลากร 
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แบบค าขอวา่จา้ง 

ตวัอยา่ง 

5. ตรวจสอบและกรอก   
    ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

6. กด บันทกึเอกสาร 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
หนังสือตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือ.doc
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ระบบจะสรา้งขอ้มลู Infotype 0016 (องคป์ระกอบสญัญา)  

วนัทีเ่ร ิม่ตน้สญัญา 

วนัทีส่ ิน้สดุสญัญา 
ประเภทสญัญา 

สญัญาฉบับที ่

แบบค าขอวา่จา้ง 
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แบบค าขอวา่จา้ง 

หนา้จอกรณีที ่มกีารเปลีย่นแปลงต าแหน่ง / มเีงนิอืน่ๆทีไ่มไ่ดเ้บกิจา่ยจากแหลง่งบประมาณ 
เดยีวกบัเงนิเดอืน 
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TCODE: ZHRPDF01 แบบฟอรม์สญัญาปฏบิตังิาน 

กระบวนการจา้งและการตอ่สญัญาโดยใชร้ายงานจากระบบ CUERP : HR 

สญัญาปฏบิตังิานพนักงานมหาวทิยาลยั 
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1. ระบรุหัสบคุลากร 

2. ระบขุอ้มลูของสญัญา 
- เลขทีส่ญัญา 
- ผูล้งชือ่ในนามจฬุาฯ 
- ต าแหน่งผูล้งชือ่ในนามจฬุาฯ 
- ชือ่พยานคนที ่1 
- ชือ่พยานคนที ่2 

3. กด ด าเนนิการ 

สญัญาปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั 
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4. ตรวจสอบขอ้มลู 

5. กด บันทกึเอกสาร 

สญัญาปฏบิตังิานพนกังานมหาวทิยาลยั 

ตวัอยา่ง 

ประกาศรับสมัครงาน.doc
หนังสือตรวจสอบประวัติและลายนิ้วมือ.doc

