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เมนูโครงสร้างข้อมูลองค์กร 
 ใช้ส าหรับแสดงข้อมูลโครงสร้างขององค์กรที่มีการจัดการไว้ในรูปแบบ Flow Chart และตารางข้อมูล  โดยสามารถ
เลือกได้ว่าจะให้แสดงข้อมูลของหน่วยงานใดบ้าง  เช่น โครงสร้างองค์กร, โครงสร้างหน่วยงาน หรือโครงสร้างพนักงาน เป็นต้น  
ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะมาจากการบันทึกข้อมูลในเมนูต่าง ๆ ใน Organization ไว ้
 
ผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน้าจอได้โดยเลือก “Organization” > “โครงสร้างข้อมูลองค์กร”  จากน้ันจะปรากฏหน้าจอข้อมูล
โครงสร้างองค์กร  ดังรูป     
โครงสร้างองค์กร : List 

 

 
ส าหรับปุ่มต่าง ๆ ของหน้า List จะมีฟังก์ชั่นการใช้งานดังน้ี 

  :  ใช้ส าหรับ “แก้ไขรายการ” โดยเลือกรายการที่ต้องการแก้ไขแล้ว Click   
   หรือท าการ Double Click ที่รายการน้ันๆ 

  :  ใช้ส าหรับ “ลบรายการ” โดยเลือกรายการที่ต้องการลบแล้ว Click  (หน้าจอน้ี 

  :  ใช้ส าหรับ “กรองรายการต่าง ๆ” เช่น แสดงทั้งหมด, Active (ใช้งาน), Inactive (ไม่ใช้งาน)  

 :  ใช้ส าหรับจัดการการแสดงผลหรือการกรองข้อมูลในตาราง รวมไปถึงการเพิ่ม View ตามที่ผู้ใช้
ต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

:  ใช้ส าหรับเลือก “จัดกลุ่มตาม Column” โดยการลากคอลัมน์ที่ต้องการจัด
กลุ่มไปวางไว้แถบ Group Box ด้านบน Column 

:  ใช้ส าหรับ “ค้นหาตามอักษร” โดยการ Click ตัวอักษรที่ต้องการ 
:  ใช้ส าหรับ “ค้นหาข้อมูลแต่ละ Column” โดยจะค้นหาจากตัวอักษรแรกของ

ข้อมูลแต่ละ Column 
:  ใช้ส าหรับจัดการการแสดงข้อมูลรายการ โดยผู้ใช้สามารถเพิ่ม View ได้เอง 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างองค์กร  
Organization Chart 

 
 

Organization List 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างต าแหน่ง  

Position Chart 

 
 
 
Position List 
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ตัวอย่าง  โครงสร้างพนักงาน  
Employee Chart 

 
 

Employee List 

 
 
 Auto Height :  เลือก  เพื่อปรับการแสดงในตารางให้สูงตามอัตราส่วนของรูปภาพ 

View Card  :  การเรียกดูบัตรพนักงานที่มีอยู่ในระบบ 
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  View List :  เลือกปุ่ม    เพื่อกลับไปหน้า List  

Customize :  เลือกปุ่ม    เพื่อเลือกข้อมูลที่จะน ามาแสดง 
 
Option ส าหรับทุกหน้าจอ  
More Action  : สามารถก าหนด View ได้ว่าจะให้เป็นแบบแนวต้ังหรือแนวนอน (ทุกโครงสร้าง) 

 
 

 Vertical  :  เลือกการแสดงผลเป็นแนวต้ัง 
 Horizontal :  เลือกการแสดงผลเป็นแนวนอน 
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Search :  เลือกปุ่ม   เพื่อค้นหาหน่วยงาน, ต าแหน่งและพนักงาน 

 
 
Up :  เลือกปุ่ม  เพื่อเลื่อนหน้าจอขึ้น 
Home :  เลือกปุ่ม  เพื่อเลื่อนหน้าจอกลับมาตรงกลางของโครงสร้าง 
Down :  เลือกปุ่ม  เพื่อเลื่อนหน้าจอลง 

 :  เลือกปุ่ม   เพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางซ้าย 
 :  เลือกปุ่ม   เพื่อเลื่อนหน้าจอไปทางขวา 

 
 


