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เมนูก ำหนดกลุ่มงำน 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดกลุ่มงำนที่ใช้ส ำหรับบันทึกโครงกำร  เพ่ือเป็นกำรก ำหนดเพ่ือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
ต่ำง ๆ  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดกลุ่มงำน”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอก ำหนดกลุ่มงำน ดังรูป     
ก ำหนดกลุ่มงำน : List 

 
 

ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ ของหน้ำ List จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอกรำยละเอียดข้อมูล 

  :  ใช้ส ำหรับ “แก้ไขรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรแก้ไขแล้ว Click   
   หรือท ำกำร Double Click ที่รำยกำรนั้นๆ 

  :  ใช้ส ำหรับ “ลบรำยกำร” โดยเลือกรำยกำรที่ต้องกำรลบแล้ว Click  

  :  ใช้ส ำหรับ “กรองรำยกำรต่ำง ๆ” เช่น แสดงทั้งหมด, Active (ใช้งำน), Inactive (ไม่ใช้งำน)  

 :  ใช้ส ำหรับ “เลือก Column ที่ต้องกำรแสดงในตำรำง” 

 :  ใช้ส ำหรับ “Export ข้อมูล” ให้อยู่ในรูปแบบ Excel 

 :  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงผลหรือกำรกรองข้อมูลในตำรำง รวมไปถึงกำรเพ่ิม View ตำมท่ีผู้ใช้
ต้องกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 

:  ใช้ส ำหรับเลือก “จัดกลุ่มตำม Column” โดยกำรลำกคอลัมน์ที่ต้องกำรจัด
กลุ่มไปวำงไว้แถบ Group Box ด้ำนบน Column 

:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำตำมอักษร” โดยกำร Click ตัวอักษรที่ต้องกำร 
:  ใช้ส ำหรับ “ค้นหำข้อมูลแต่ละ Column” โดยจะค้นหำจำกตัวอักษรแรกของ

ข้อมูลแต่ละ Column 
:  ใช้ส ำหรับจัดกำรกำรแสดงข้อมูลรำยกำร โดยผู้ใช้สำมำรถเพ่ิม View ได้เอง 
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ก ำหนดกลุ่มงำน : Tab General 
ส ำหรับปุ่มต่ำง ๆ หน้ำรำยละเอียดหน้ำจอ จะมีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนดังนี้ 

 :  ใช้ส ำหรับ “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดย Click  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอส ำหรับกรอก
รำยละเอียดข้อมูล 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” ข้อมูลที่กรอก ซึ่งจะยังแสดงข้อมูลที่กรอกภำยหลังจำกกดปุ่ม  

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “สร้ำงรำยกำรใหม่” โดยไม่ต้อง Click  ใหม่อีกครั้ง 

 :  ใช้ส ำหรับ “บันทึก” พร้อมทั้ง “ปิดหน้ำจอ” 
 :  ใช้ส ำหรับ “คัดลอกรำยกำร” โดยรำยละเอียดจะเหมือนรำยกำรต้นฉบับทุกอย่ำง (มีเฉพำะบำง

หน้ำจอเท่ำนั้น) 

 :  ใช้ส ำหรับ “พิมพ์รำยงำนหรือฟอร์ม” เพ่ิมเติม (มีเฉพำะบำงหน้ำจอ) 

 :  ใช้ส ำหรับ “ปิดหน้ำจอ” เมื่อต้องกำรปิดกำรใช้งำน 
ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของกลุ่มงำน ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 

 
 รหัสกลุ่มงำน  :  ระบุรหัสกลุ่มงำน 
 ชื่อกลุ่มงำน  :  ระบุชื่อกลุ่มงำน 

ชื่อกลุ่มงำน (Eng) :  ระบุชื่อกลุ่มงำนภำษำอังกฤษ 
รำยละเอียด  :  ระบุรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) 
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Tab ข้อมูลงำน 

 
 

 เพ่ิมงำน  :  กดปุ๋ม  เพ่ือเพ่ิมงำน  อ้ำงอิงจำกกำรก ำหนดงำน 

 ลบงำน  :  กดปุ่ม  เพ่ือลบงำนที่เลือก 
 Job Visualizer :  แสดงงำนที่อยู่ในกลุ่มงำนตำมท่ีเพ่ิม 

    :  เพ่ือก ำหนดให้งำนที่เลือกอยู่ล ำดับแรก หรือล ำดับถัดลงมำ 

    :  เพ่ือก ำหนดให้งำนที่เลือกอยู่ภำยใต้งำนอ่ืน หรือเลือกกลับไปเป็นงำนหลัก 
 ข้อมูลงำน  
  รหัสงำน  :  แสดงรหัสงำนตำมงำนที่เลือกจำก Job Visualizer 
  ชื่องำน  :  แสดงชื่องำนตำมงำนที่เลือกจำก Job Visualizer 
  ระดับงำน :  แสดงระดับงำนตำมงำนที่เลือกจำก Job Visualizer 
  รำยละเอียด :  แสดงรำยละเอียดงำนตำมงำนที่เลือกจำก Job Visualizer 
  รหัสงำนหลัก :  แสดงรหัสงำนหลักตำมรำยละเอียดจำก Job Visualizer 
  ชื่องำนหลัก :  แสดงชื่องำนหลักตำมรำยละเอียดจำก Job Visualizer 
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เมนูก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Control 
 ใช้ส ำหรับก ำหนดเงื่อนไขกำรคิดค่ำแรงให้กับพนักงำนที่ท ำงำนตำมโครงกำรที่ก ำหนดว่ำจะได้ตำมเงื่อนไขตำมอัตรำ
ค่ำจ้ำงของงำน, โครงกำร, อัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำน, ตำมรำยได้พนักงำนที่ก ำหนดได้  
 

ผู้ใช้สำมำรถเข้ำถึงหน้ำจอได้โดยเลือก “Setup” > “ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Control”  จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำจอ
ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Controlดังรูป     
 

ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Control  :  List 

 
 
ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Control  :  Tab General 

ระบบจะแสดงหน้ำจอรำยละเอียดของรูปแบบกำรประมวลผล Job Control ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลในหัวข้อที่เป็น สีแดง 
ให้ครบถ้วน ดังนี้ 

 
 
 รหัสรูปแบบกำรประมวลผล :  ระบุรหัสรูปแบบกำรประมวลผลสำมำรถใช้รหัสจำกระบบก ำหนดให้หรือแก้ไข 

   รหัสได้ 
 ชื่อรูปแบบกำรประมวลผล :  ระบุชื่อรูปแบบกำรประมวลผล 
 ชื่อรูปแบบกำรประมวลผล (Eng) :  ระบุชื่อรูปแบบกำรประมวลผลภำษำอังกฤษ 
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 ก ำหนดรูปแบบกำรคิดอัตรำค่ำจ้ำง :  เลือกรูปแบบกำรคิดอัตรำค่ำจ้ำงให้พนักงำนให้พนักงำนรำยวันและรำยชั่วโมง 
  คิดตำมอัตรำค่ำจ้ำงของงำน :  เลือก   เพ่ือให้ระบบคิดอัตรำค่ำจ้ำงตำมงำน  
  คิดตำมอัตรำค่ำจ้ำงในโครงกำร (ทุกงำนในโครงกำร) :  เลือก  เพ่ือให้ระบบคิดอัตรำค่ำจ้ำงตำมกำรก ำหนด 

   ในโครงกำร 
  คิดตำมอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำน :  เลือก  เพ่ือก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงของพนักงำนตำมค่ำแรงที่พนักงำนได้ 
   ค่ำแรงรำยวัน (พนักงำนรำยวัน) :  เลือกรหัสรำยได้ค่ำแรงรำยวัน 
   ค่ำแรงรำยชั่วโมง (พนักงำนชั่วโมง) :  เลือกรหัสรำยได้ค่ำแรงรำยชั่วโมง 
  คิดตำมรำยได้พนักงำนที่ก ำหนด :  เลือก  เพ่ือก ำหนดอัตรำรำยได้พนักงำนที่ก ำหนดเอง 

ค่ำแรงรำยวัน (พนักงำนรำยวัน) :  เลือกรหัสรำยได้ค่ำแรงรำยวัน  พร้อมระบุจ ำนวนเงิน (บำท) 
   ค่ำแรงรำยชั่วโมง (พนักงำนชั่วโมง) :  เลือกรหัสรำยได้ค่ำแรงรำยชั่วโมง  พร้อมระบุจ ำนวนเงิน (บำท) 
 ก ำหนดรูปแบบกำรคิดอัตรำค่ำจ้ำง : เลือกรูปแบบกำรคิดอัตรำค่ำจ้ำงให้พนักงำนให้พนักงำนรำยเดือน 
  ค่ำแรงรำยเดือน (พนักงำนรำยเดือน) :  เลือกรหัสรำยได้ค่ำแรงรำยเดือนให้พนักงำน 
 
ก ำหนดรูปแบบกำรประมวลผล Job Control  :  Tab ก ำหนดจ ำนวนวันท ำงำน 
 เลือก  ก ำหนดจ ำนวนวันท ำงำนดังนี้ 

- ตำมจ ำนวนวันท ำงำน (ตำรำงกำรท ำงำน) 

- ตำมปฏิทินกำรท ำงำน / ฐำนองค์กร  : เลือกตำมปฏิทินกำรท ำงำนหรือข้อก ำหนดองค์กร  โดยสำมำรถก ำหนดได้

ว่ำจะให้เป็นไปตำมปฏิทิน  หรือข้อก ำหนดขององค์กร เช่น 30 วัน เป็นต้น 
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