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1 การบนัทกึขอ้มลูผลงานและรางวลั 

ขอ้มลูผลงานและรางวลัของบคุลากรจัดเก็บในระบบ CUERP-HR ทีก่ลุม่ขอ้มลูผลงานและรางวลั (9005) โดย 
คูม่อืนีใ้ชส้ าหรับประกอบการบันทกึขอ้มลูรางวลั/เกยีรตยิศ ทีบ่คุลากรไดรั้บ โดยแบง่เป็น 3 ระดบั ดงันี้ 

 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ

 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ

 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

1.1 การบนัทกึขอ้มลูรางวลั/เกยีรตยิศ กรณีมผีลงาน 

ไปที ่เมนู SAP  ทรัพยากรบคุคล  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิาร  ขอ้มูลหลัก HR  ปรับปรุง แลว้กด

ดบัเบลิคลกิ หรอื พมิพ ์Transaction code: PA30 แลว้กด Enter 
 

 
รูปที ่1.1.1 หนา้จอเมนูหลัก SAP 
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รูปที ่1.1.2 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มลูหลักทรัพยากรบคุคล 

 
เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- หมายเลขพนักงาน ระบ ุหมายเลขพนักงาน 

การระบหุมายเลขพนักงานในกรณีทีค่น้หาหมายเลขพนักงานแลว้ระบบแสดงมากกวา่ 1 หมายเลขพนักงาน 

ใหเ้ลอืกหมายเลขพนักงาน ตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของเวลาการไดรั้บรางวัล  

เชน่ กรณี ศ. ดร. นเรศ ทดสอบ เมือ่คน้หาหมายเลขพนักงานจากชือ่-นามสกลุ จะม ี3 หมายเลขพนักงาน  

ดงัรูปที ่1.1.3 ตวัอยา่งคน้หาหมายเลขพนักงาน จากชือ่-นามสกลุ 

 

 
รูปที ่1.1.3 ตวัอยา่งคน้หาหมายเลขพนักงาน จากชือ่-นามสกลุ 

 

ใหเ้ลอืกหมายเลขพนักงาน ตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของเวลาการไดรั้บรางวัล โดยพจิารณาจาก

กลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ในระบบ ตามรูปที ่1.1.4 – 1.1.6  
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รูปที ่1.1.4 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 00016114 

 

 
รูปที ่1.1.5 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 10013871 

 

 
รูปที ่1.1.6 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 10018644 

 

กรณีตวัอยา่งไดรั้บรางวัล/เกยีรตยิศ วนัที ่01.01.2012 เมือ่พจิารณากลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) 

ตามรูปที ่1.1.4 – 1.1.6 จงึเลอืกหมายเลขทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู เป็น 10013871 

 

- กลุม่ขอ้มลู ระบ ุ9005 ผลงานและรางวลั 

- กลุม่ขอ้มลูย่อย ระบ ุระดับของรางวลั/เกยีรตยิศทีไ่ดรั้บ ไดแ้ก ่

 0005 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ

 0006 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ
 0007 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

- ชว่งเวลา จาก ระบ ุวนัทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศ เป็นปี ค.ศ. เชน่ 01.01.2012 เป็นตน้ 

- ชว่งเวลา ถงึ ระบ ุ31.12.9999  

จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่1.1.7 หนา้จอผลงานและรางวลั สรา้ง 

 

แท็บผลงานและรางวลั  เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 
- ประเภทผลงาน ระบบแสดงคา่กลุม่ขอ้มลูย่อย ทีร่ะบไุวก้อ่นหนา้ (จากรูปที ่1.1.2 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มูล

หลกัทรัพยากรบคุคล) 

- ชนดิผลงาน ไมต่อ้งระบ ุ

- ชือ่ผลงาน ระบ ุชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศ  โดยสามารถบนัทกึขอ้มลูไดบ้รรทดัละไม่เกนิ 70 

ตวัอักษร 

- สดัสว่นและหนา้ที ่ไมต่อ้งระบ ุ

- วารสารทีต่พีมิพ/์สถานทีน่ าเสนอผลงาน ไมต่อ้งระบ ุ

- ปรมิาณงานทีท่ า ไม่ตอ้งระบ ุ
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- วนัทีจ่ัดท า ไม่ตอ้งระบ ุ

- วนัทีเ่สร็จสมบรูณ์ ไมต่อ้งระบ ุ

- วนัทีก่รรมการคณะพจิารณาอนุมัต ิไมต่อ้งระบ ุ

แท็บผลงานประกอบการขอต าแหน่ง ไมต่อ้งระบ ุ

แท็บผูร้่วมท าผลงาน  ไม่ตอ้งระบ ุ

แท็บรางวลั/รางวลัเกยีรตยิศ เลอืกและระบคุา่ดงันี้  
- ชนดิรางวลั ระบ ุชนดิของรางวัล/เกยีรตยิศ ไดแ้ก ่

 01  งานวจิัยดเีดน่ 
 02  ต ารา/หนังสอื/บทความ/วทิยานพินธด์เีดน่ 

 03  การเรยีนการสอนดเีดน่ 
 04  บคุคลดเีดน่ 

 06  นวตักรรม/สิง่ประดษิฐด์เีดน่ 

 07  กจิการนสิติดเีดน่ 
- ชือ่รางวัล ระบ ุชือ่รางวลั/เกยีรตยิศ โดยสามารถบนัทกึขอ้มลูไดบ้รรทดัละไมเ่กนิ 70 ตวัอกัษร 

- ผูใ้หร้างวลั ระบ ุผูใ้หร้างวลั/เกยีรตยิศ โดยสามารถบนัทกึขอ้มลูไดบ้รรทดัละไมเ่กนิ 70 ตวัอกัษร 
- วนัทีไ่ดรั้บรางวลั ระบ ุวนัทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศ เป็นปี ค.ศ. เชน่ 01.01.2012 เป็นตน้ 

เมือ่ระบคุา่เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  

 
หมายเหต ุส าหรับการระบขุอ้มูล ชือ่ผลงาน/ชือ่รางวลั/ผูใ้หร้างวลั ก าหนดรูปแบบการบนัทกึขอ้มลูดงันี้ 

- กรณี ขอ้มลูเป็นตวัอักษรภาษาองักฤษและมตีวัเลข ใหร้ะบุเป็นตวัเลขอารบกิ 
ตวัอยา่งชือ่รางวัล เชน่ SAGE Best Paper Award 2012 เป็นตน้ 

- กรณี ขอ้มลูเป็นตวัอักษรภาษาไทยและมตีวัเลข ใหร้ะบุเป็นตัวเลขไทย 

ตวัอยา่งชือ่รางวัล เชน่ อาจารยด์เีดน่ สออ.ประเทศไทย ครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ 
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1.2 การบนัทกึขอ้มลูรางวลั/เกยีรตยิศ กรณีไมม่ผีลงาน 

ไปที ่เมนู SAP  ทรัพยากรบคุคล  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิาร  ขอ้มูลหลัก HR  ปรับปรุง แลว้กด

ดบัเบลิคลกิ หรอื พมิพ ์Transaction code: PA30 แลว้กด Enter 
 

 
รูปที ่1.2.1 หนา้จอเมนูหลัก SAP 
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รูปที ่1.2.2 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มลูหลักทรัพยากรบคุคล 

 
เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- หมายเลขพนักงาน ระบ ุหมายเลขพนักงาน 

การระบหุมายเลขพนักงานในกรณีทีค่น้หาหมายเลขพนักงานแลว้ระบบแสดงมากกวา่ 1 หมายเลขพนักงาน 

ใหเ้ลอืกหมายเลขพนักงาน ตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของเวลาการไดรั้บรางวัล  

เชน่ กรณี ศ. ดร. นเรศ ทดสอบ เมือ่คน้หาหมายเลขพนักงานจากชือ่-นามสกลุ จะม ี3 หมายเลขพนักงาน  

ดงัรูปที ่1.2.3 ตวัอยา่งคน้หาหมายเลขพนักงาน จากชือ่-นามสกลุ 

 

 
รูปที ่1.2.3 ตวัอยา่งคน้หาหมายเลขพนักงาน จากชือ่-นามสกลุ 

 

ใหเ้ลอืกหมายเลขพนักงาน ตามเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิของเวลาการไดรั้บรางวัล โดยพจิารณาจาก

กลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ในระบบ ตามรูปที ่1.2.4 – 1.2.6  

 

 



  Business Blueprint Design Document 

                                                                                                         CU-ERP Manual Human Resources Management 

File name: UM-CUERP-HR_การบนัทกึขอ้มลูผลงานและรางวลัของบคุลากร_V2.0.docx Page 11 of 30 

  

 
รูปที ่1.2.4 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 00016114 

 

 
รูปที ่1.2.5 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 10013871 

 

 
รูปที ่1.2.6 ตวัอยา่งขอ้มลูกลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) ของหมายเลขพนักงาน 10018644 
 

กรณีตวัอยา่งไดรั้บรางวัล/เกยีรตยิศ วนัที ่01.01.2012 เมือ่พจิารณากลุม่ขอ้มลูการปฏบิัต ิ(0000) 

ตามรูปที ่1.2.4 – 1.2.6 จงึเลอืกหมายเลขทีต่อ้งการบนัทกึขอ้มลู เป็น 10013871 

 

- กลุม่ขอ้มลู ระบ ุ9005 ผลงานและรางวลั 

- กลุม่ขอ้มลูย่อย ระบ ุระดับของรางวลั/เกยีรตยิศทีไ่ดรั้บ ไดแ้ก ่

 0005 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ

 0006 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ
 0007 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

- ชว่งเวลา จาก ระบ ุวนัทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศ เป็นปี ค.ศ. เชน่ 01.01.2012 เป็นตน้ 

- ชว่งเวลา ถงึ ระบ ุ31.12.9999  

จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่1.2.7 หนา้จอผลงานและรางวลั สรา้ง 

 
แท็บผลงานและรางวลั  ไมต่อ้งระบ ุ

แท็บผลงานประกอบการขอต าแหน่ง ไมต่อ้งระบ ุ
แท็บผูร้่วมท าผลงาน  ไม่ตอ้งระบ ุ

 

แท็บรางวลั/รางวลัเกยีรตยิศ เลอืกและระบคุา่ดงันี้  
- ชนดิรางวลั ระบ ุชนดิของรางวัล/เกยีรตยิศ ไดแ้ก ่

 01  งานวจิัยดเีดน่ 
 02  ต ารา/หนังสอื/บทความ/วทิยานพินธด์เีดน่ 

 03  การเรยีนการสอนดเีดน่ 
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 04  บคุคลดเีดน่ 

 06  นวตักรรม/สิง่ประดษิฐด์เีดน่ 
 07  กจิการนสิติดเีดน่ 

- ชือ่รางวัล ระบ ุชือ่รางวลั/เกยีรตยิศ โดยสามารถบนัทกึขอ้มลูไดบ้รรทดัละไมเ่กนิ 70 ตวัอกัษร 
- ผูใ้หร้างวลั ระบ ุผูใ้หร้างวลั/เกยีรตยิศ โดยสามารถบนัทกึขอ้มลูไดบ้รรทดัละไมเ่กนิ 70 ตวัอกัษร 

- วนัทีไ่ดรั้บรางวลั ระบ ุวนัทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศ เป็นปี ค.ศ. เชน่ 01.01.2012 เป็นตน้ 

เมือ่ระบคุา่เรยีบรอ้ยแลว้ ใหก้ดปุ่ ม  
 

หมายเหต ุส าหรับการระบขุอ้มูล ชือ่ผลงาน/ชือ่รางวลั/ผูใ้หร้างวลั ก าหนดรูปแบบการบนัทกึขอ้มลูดงันี้ 
- กรณี ขอ้มลูเป็นตวัอักษรภาษาองักฤษและมตีวัเลข ใหร้ะบุเป็นตวัเลขอารบกิ 

ตวัอยา่งชือ่รางวัล เชน่ SAGE Best Paper Award 2012 เป็นตน้ 

- กรณี ขอ้มลูเป็นตวัอักษรภาษาไทยและมตีวัเลข ใหร้ะบุเป็นตัวเลขไทย 
ตวัอยา่งชือ่รางวัล เชน่ อาจารยด์เีดน่ สออ.ประเทศไทย ครัง้ที ่๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นตน้ 
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2 การแสดงขอ้มลูผลงานและรางวลั 

ไปที ่เมนู SAP  ทรัพยากรบคุคล  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิาร  ขอ้มลูหลกั HR  แสดง 

แลว้กดดบัเบลิคลกิ หรอื พมิพ ์Transaction code: PA20 แลว้กด Enter 
 

 
รูปที ่2.1 หนา้จอเมนูหลัก SAP 
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รูปที ่2.2 หนา้จอแสดงขอ้มูลหลกัทรัพยากรบคุคล 

 
เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- หมายเลขพนักงาน ระบ ุหมายเลขพนักงาน 

- กลุม่ขอ้มลู ระบ ุ9005 ผลงานและรางวลั 

- กลุม่ขอ้มลูย่อย ระบ ุระดับของรางวลั/เกยีรตยิศทีไ่ดรั้บ ไดแ้ก ่

 0005 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ
 0006 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ

 0007 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

- ชว่งเวลา เลอืก ทัง้หมด 

จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่2.3 ตวัอยา่งหนา้จอผลงานและรางวลั ภาพรวม 

 

เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่2.4 ตวัอยา่งหนา้จอผลงานและรางวลั แสดง 
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3 การแกไ้ขขอ้มลูผลงานและรางวลั 

ไปที ่เมนู SAP  ทรัพยากรบคุคล  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิาร  ขอ้มูลหลัก HR  ปรับปรุง แลว้กด

ดบัเบลิคลกิ หรอื พมิพ ์Transaction code: PA30 แลว้กด Enter 
 

 
รูปที ่3.1 หนา้จอเมนูหลัก SAP 
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รูปที ่3.2 หนา้จอการปรับปรุงขอ้มลูหลักทรัพยากรบคุคล 

 
เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- หมายเลขพนักงาน ระบ ุหมายเลขพนักงาน 

- กลุม่ขอ้มลู ระบ ุ9005 ผลงานและรางวลั 

- กลุม่ขอ้มลูย่อย ระบ ุระดับของรางวลั/เกยีรตยิศทีไ่ดรั้บ ไดแ้ก ่

 0005 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ
 0006 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ

 0007 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

- ชว่งเวลา เลอืก ทัง้หมด 

จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่3.3 ตวัอยา่งหนา้จอผลงานและรางวลั รายการ 

เลอืกรายการทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่3.4 ตวัอยา่งหนา้จอผลงานและรางวลั ปป. 

แกไ้ขขอ้มูลทีต่อ้งการ จากนัน้กดปุ่ ม  
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4 การควิรขีอ้มลูผลงานและรางวลั 

ไปที ่เมนู SAP  ทรัพยากรบคุคล  การบรหิารงานบคุคล  การบรหิาร   ระบบสารสนเทศ  ควิรขีอ้มูลตาม

วตัถปุระสงค ์แลว้กดดบัเบลิคลกิ หรอื พมิพ ์Transaction code: S_PH0_48000510 แลว้กด Enter 
 

 
รูปที ่4.1 หนา้จอเมนูหลัก SAP 
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รูปที ่4.2 หนา้จอการเลอืก InfoSet 

 
เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- InfoSets เลอืก ZALL_INFOTYPES  

- ขอบเขตงาน ระบ ุ2 Global area (ระหวา่งไคลเอนท)์  ซึง่ระบบ default ใหอ้ยูแ่ลว้ 

- กลุม่ผูใ้ช ้ระบ ุ2 HR: การบรหิารงานบคุคล (/SAPQUERY/H2) ซึง่ระบบ default ใหอ้ยูแ่ลว้ 

จากนัน้กดปุ่ ม  
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รูปที ่4.3 หนา้จอ InfoSet Query 

 

จากรูปที ่4.3 กดปุ่ ม   จะแสดงหนา้จอ ดงัรูปที ่4.4 
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รูปที ่4.4 หนา้จอเปิดควิร ี

เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 
 

- ควิร ีเลอืก ZPA20AWARD รายงานขอ้มลูผลงานและรางวัลของบคุลากร 

จากนัน้กดปุ่ ม  จะแสดงหนา้จอ ดงัรูปที ่4.5 
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รูปที ่4.5 หนา้จอควิร:ี รายงานขอ้มลูผลงานและรางวลัของบคุลากร 

เลอืกและระบคุา่ดงันี้ 

- หมายเลขพนักงาน ระบ ุหมายเลขพนักงานทีต่อ้งการ 

- กลุม่ขอ้มลูย่อย ระบ ุกลุม่ขอ้มูลยอ่ยทีต่อ้งการ ซึง่ระบบ default คา่ให ้ดงันี้ 
 0005 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับชาต ิ

 0006 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับนานาชาต ิ
 0007 รางวลั/เกยีรตยิศ ระดับมหาวทิยาลยั 

- ขอบเขตงานบคุคล ระบ ุขอบเขตงานบคุคลทีต่อ้งการ เชน่ 23 คณะวทิยาศาสตร ์เป็นตน้  
 

โดยคลกิเมาสท์ีช่อ่งคา่   และเลอืกรายการขอบเขตงาน
บคุคล ดงัรูปที ่4.6 
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รูปที ่4.6  ตวัอยา่งการระบ ุขอบเขตงานบคุคล 

 

- กลุม่พนักงาน ระบ ุกลุม่พนักงานทีต่อ้งการ 

- คยีอ์งคก์ร ระบ ุคยีอ์งคก์ร เฉพาะสว่นงานทีอ่ยูภ่ายใต ้01 ส านักงานมหาวทิยาลัย หรอื 03 ส านักงาน 
สภามหาวทิยาลยั 

- วนัเริม่ตน้ ระบ ุชว่งเวลาทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร เป็น ปี ค.ศ. เชน่ 01.01.2012-31.01.2012 
เป็นตน้ 

 

โดยกดปุ่ ม  ไปทีแ่ท็บเลอืกชว่งแลว้ระบชุว่งเวลา และกดปุ่ ม  ดงัรูปที ่4.7 

 

 
รูปที ่4.7 ตวัอยา่งการระบ ุชว่งเวลาทีไ่ดรั้บรางวัล/เกยีรตยิศของบคุลากร 
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รูปที ่4.8 ตวัอยา่งหนา้จอควิร:ี รายงานขอ้มลูผลงานและรางวัลของบคุลากร 

 

เมือ่ก าหนดเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่อ้งการแลว้ กดปุ่ ม  
 

 
รูปที ่4.9 หนา้จอตวัอยา่งรายงานขอ้มลูผลงานและรางวัลของบคุลากร 

 
จากรูปที ่4.9 หนา้จอตวัอย่างรายงานขอ้มลูผลงานและรางวลัของบคุลากร เอาทพ์ุทแสดงขอ้มลู ดงันี้ 

- Pers.No. แสดง รหัสพนักงาน  

- หมายเลขพนักงาน แสดง ชือ่-นามสกลุของบคุลากร 
- กลุม่พนักงาน แสดง ชือ่กลุม่พนักงานของบคุลากร 

- ต าแหน่ง แสดง ชือ่ต าแหน่งของบคุลากร 
- กลุม่ย่อยพนักงาน แสดง ระดบัต าแหน่งของบคุลากร 

- ชือ่โครงสรา้งระดับ 1 แสดง ชือ่โครงสรา้งระดบั 1 ของหน่วยงานทีบ่คุลากรสงักัด 
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- ชือ่โครงสรา้งระดับ 2 แสดง ชือ่โครงสรา้งระดบั 2 ของหน่วยงานทีบ่คุลากรสงักัด 

- STy. แสดง รหัสกลุม่ขอ้มลูยอ่ย 
- กลุม่ขอ้มลูย่อย แสดง ชือ่ประเภทของรางวลั/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ 

- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่1 
- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่2 

- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่3 

- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่4 
- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่5 

- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่6 
- ชือ่ผลงาน แสดง ชือ่ผลงานทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร บรรทดัที ่7 

- ชนดิรางวลั แสดง รหัสชนดิรางวลั 
- ชนดิรางวลั แสดง ชือ่ชนดิรางวัล/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ 

- ชือ่รางวัล แสดง ชือ่รางวลั/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ บรรทดัที ่1 

- ชือ่รางวัล แสดง ชือ่รางวลั/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ บรรทดัที ่2 
- ผูใ้หร้างวลั แสดง ชือ่ผูใ้หร้างวัล/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ บรรทดัที ่1 

- ผูใ้หร้างวลั แสดง ชือ่ผูใ้หร้างวัล/เกยีรตยิศทีบ่คุลากรไดรั้บ บรรทดัที ่2 
- วนัทีไ่ดรั้บรางวลั แสดง วนัทีไ่ดรั้บรางวลั/เกยีรตยิศของบคุลากร 

 

จากรูปที ่4.9 หนา้จอตวัอย่างรายงานขอ้มลูผลงานและรางวลัของบคุลากร สามารถสง่ออกรายงานในรูปแบบ 
Microsoft Excel ได ้ดงันี้ 

 

 
รูปที ่4.10 หนา้จอการเลอืกสง่ออกรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
- ไปทีเ่มนู รายการ > เอ็กซป์อรต์ > สเปรดชที 

 

 
รูปที ่4.11 หนา้จอขอ้มลู 

 

- กดปุ่ ม    
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รูปที ่4.12 หนา้จอสง่ออกรายการออบเจคไปที ่XXL 

 

- เลอืก   แลว้กดปุ่ ม  
 

 
รูปที ่4.13 หนา้จอสง่ออกรายการออบเจคไปที ่XXL 

 

- เลอืก   แลว้กดปุ่ ม  
 

 
รูปที ่4.14 ตวัอย่างรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel 

 
ระบบจะแสดงหนา้จอรายงานในรูปแบบ Microsoft Excel โดยผูใ้ชง้านสามารถบนัทกึขอ้มลูไวท้ีเ่ครือ่ง

คอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้าน เหมอืนกบัการบนัทกึ Microsoft Excel ตามปกต ิ 


