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บทที่
1
การเขาใชงานระบบ
ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปนระบบ Web-based
ใชงานผานเครือขายอินเทอรเน็ต เปดใหใชงานสําหรับผูมีสิทธิ์เทานั้น ผูใชงานจะตองเขาสูระบบเพื่อยืนยัน
ตัวตน โดยมีขั้นตอนในการเขาสูระบบดังนี้
1. เปด Browser (Internet Explorer/Google chrome/Firefox)
2. พิมพ URL: http://loan.kmutnb.ac.th
3. คลิกปุม Google

4. กรอก Email Address และคลิกปุม Next

username@dep.kmutnb.ac.th

1

5. กรอกรหัสผาน และคลิกปุม Sign in

email@gmail.com

2

บทที่
2
ข้อมูลพื้นฐานระบบ
ส่วนการจัดการข้ อ มู ล พื้น ฐานของผู้ ดู แลระบบ (Administrator) ซึ่งเกี่ยวข้อ งกับ จัด การข้ อ มู ล
พื้นฐานที่จาเป็นต้องนามาใช้งานในระบบบริหารลู กหนี้ เงิน ยืม เมื่อคลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” จะ
ประกอบด้วยเมนูย่อยต่างๆ ดังภาพ

1. จัดการข้อมูลคณะ
1.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
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1.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลคณะ”
จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

ภาพ xxxx หน้าจอจัดการข้อมูลคณะ
1.3. รายละเอียดสาคัญ
1.3.1. No. แสดงลาดับของข้อมูลคณะจัดเรียงข้อ มูลจากน้อยไปหามาก
1.3.2. รหัสคณะ / สานัก แสดงข้อมูลรหัสคณะ / สานัก
1.3.3. ชื่อคณะ (ไทย) แสดงข้อมูลชื่อคณะ / สานัก เป็นภาษาไทย
1.3.4. ชื่อคณะ (อังกฤษ) แสดงข้อมูลชื่อคณะ / สานัก เป็นภาษาอังกฤษ
1.3.5. ชื่อย่อหน่วยงาน แสดงข้อมูลชื่อย่อของคณะ / สานัก
1.3.6. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1.3.6.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
1.3.6.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
1.3.7. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
1.3.7.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
1.3.7.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
1.3.8. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1.3.8.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
1.3.8.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
1.4. การเพิ่มข้อมูล
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คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อมู ลคณะ / สานัก ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

1.4.1.รายเอียดสาคัญ
1.4.1.1. รหัสคณะ / สานัก สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
1.4.1.2. ชื่อคณะ (ไทย) ระบุชื่อคณะ / สานักในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
1.4.1.3. ชื่อคณะ (อังกฤษ) ระบุชื่อคณะ / สานักในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1.4.1.4. ชื่อย่อหน่วยงาน ระบุชื่อย่อหน่วยงานในรูปแบบตัวอักษร
1.4.1.5. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
1.4.1.5.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
1.4.1.5.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
1.4.1.6. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
1.4.1.7. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั น ทึก ข้ อ มู ล คณะ / ส านั ก และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
1.4.1.8. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
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1.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อ มู ลคณะ / สานัก ต่างๆภายในมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

1.5.1.รายะเอียดสาคัญ
1.5.1.1. รหัสคณะ / สานัก สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
1.5.1.2. ชื่อคณะ (ไทย) ระบุชื่อคณะ / สานักในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
1.5.1.3. ชื่อคณะ (อังกฤษ) ระบุชื่อคณะ / สานักในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
1.5.1.4. ชื่อย่อหน่วยงาน ระบุชื่อย่อหน่วยงานในรูปแบบตัวอักษร
1.5.1.5. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
1.5.1.5.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
1.5.1.5.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
1.5.1.6. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
1.5.1.7. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั น ทึก ข้ อ มู ล คณะ / ส านั ก และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
1.5.1.8. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคณะ)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
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1.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อลบข้อมูลคณะ / สานัก ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุม่ ดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

1.6.1.กดปุ่ม
1.6.2.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลคณะ / สานัก
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

2. จัดการข้อมูลภาควิชา
2.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
2.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้ า จอหลั ก คลิ ก ที่ เ มนู “ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระบบ” เลื อ กเมนู ย่ อ ย “จั ด การข้ อมูล
ภาควิชา” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

2.3. รายละเอียดสาคัญ
2.3.1. No. แสดงข้อมูลลาดับของภาควิชา เรียงจากน้อยไปมาก
2.3.2. รหัสภาควิชา แสดงรหัสภาควิชา
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2.3.3. ชื่อภาควิชา (ไทย) แสดงชื่อภาควิชาในรูปแบบข้อมูลภาษาไทย
2.3.4. ชื่อภาควิชา (อังกฤษ) แสดงชื่อภาควิชาในรูปแบบข้อมูลภาษาอังกฤษ
2.3.5. คณะ แสดงชื่อคณะ
2.3.6. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
2.3.6.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
2.3.6.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
2.3.7. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
2.3.7.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
2.3.7.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
2.3.8. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
2.3.8.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
2.3.8.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
2.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อ มูลภาควิชา ต่างๆภายในมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

ภาพ xxxx หน้าจอเพิ่มข้อมูลภาคิชา
2.4.1. รายเอียดสาคัญ
2.4.1.1. คณะ สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
2.4.1.2. ชื่อภาควิชา (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
2.4.1.3. ชื่อภาควิชา (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
2.4.1.4. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้

8

2.4.1.4.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
2.4.1.4.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
2.4.1.5. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
2.4.1.6. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลภาควิชา และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
2.4.1.7. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
2.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อ มูล ภาควิชา ต่างๆภายในมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

2.5.1.รายเอียดสาคัญ
2.5.1.1. คณะ สามารถระบุได้ทั้งตัวเลข ตัวอักษร
2.5.1.2. ชื่อภาควิชา (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
2.5.1.3. ชื่อภาควิชา (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
2.5.1.4. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
2.5.1.4.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
2.5.1.4.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
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2.5.1.5. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
2.5.1.6. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลภาควิชา และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
2.5.1.7. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลภาควิชา)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
2.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อลบข้อมูลภาควิชา ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

2.6.1.กดปุ่ม
2.6.2.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลภาควิชา
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

3. จัดการข้อมูลแหล่งเงิน
3.1. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นข้อมูล พื้นฐานสาหรั บให้ หัวข้ อ มูล ต่างๆ ใช้อ้างอิงในการบันทึก เช่น จัดการรายการ
ขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
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3.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลแหล่งเงิ น ”
จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

3.3. รายละเอียดสาคัญ
3.3.1. No. แสดงข้อมูลลาดับของภาควิชา เรียงจากน้อยไปมาก
3.3.2. ชื่อแหล่งเงิน (ไทย) แสดงชื่อแหล่งเงินในรูปแบบข้อมูลภาษาไทย
3.3.3. ชื่อแหล่งเงิน (อังกฤษ) แสดงชื่อแหล่งเงินในรูปแบบข้อมูลภาษาอังกฤษ
3.3.4. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
3.3.4.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
3.3.4.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
3.3.5. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.3.5.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
3.3.5.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
3.3.6. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
3.3.6.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
3.3.6.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
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3.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อ มู ลแหล่ง เงิน ต่า งๆ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พร ะจ อม
เกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

3.4.1. รายละเอียดสาคัญ
3.4.1.1. ชื่อแหล่งเงิน (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
3.4.1.2. ชื่อแหล่งเงิน (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
3.4.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
3.4.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
3.4.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
3.4.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
3.4.1.5. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลแหล่งเงิน และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
3.4.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
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3.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลแหล่งเงินต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระ
นครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

3.5.1. รายละเอียดสาคัญ
3.5.1.1. ชื่อแหล่งเงิน (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
3.5.1.2. ชื่อแหล่งเงิน (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
3.5.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
3.5.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
3.5.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
3.5.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
3.5.1.5. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลแหล่งเงิน และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
3.5.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
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3.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
เพื่อลบข้อมูลแหล่ง เงินต่า งๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

3.6.1.กดปุ่ม
3.6.2.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลแหล่งเงิน
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

4. จัดการข้อมูลตาแหน่ง
4.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
4.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลตาแหน่ ง ”
จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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4.3. รายละเอียดสาคัญ
4.3.1. No. แสดงข้อมูลลาดับของภาควิชา เรียงจากน้อยไปมาก
4.3.2. ชื่อตาแหน่ง (ไทย) แสดงชื่อตาแหน่งในรูปแบบข้อมูลภาษาไทย
4.3.3. ชื่อตาแหน่ง (อังกฤษ) แสดงชื่อตาแหน่งในรูปแบบข้อมูลภาษาอังกฤษ
4.3.4. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
4.3.4.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
4.3.4.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
4.3.5. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
4.3.5.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
4.3.5.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
4.3.6. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
4.3.6.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
4.3.6.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
4.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อ มู ลแหล่ง เงิน ต่า งๆ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พร ะจ อม
เกล้าพระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

4.4.1. รายละเอียดสาคัญ
4.4.1.1. ชื่อตาแหน่ง (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
4.4.1.2. ชื่อตาแหน่ง (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
4.4.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
4.4.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
4.4.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
4.4.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่ง)
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4.4.1.5. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลตาแหน่ง และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่ง)
4.4.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่ง)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
4.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลตาแหน่ง ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระ
นครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

4.5.1. รายละเอียดสาคัญ
4.5.1.1. ชื่อตาแหน่ง (ไทย) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาไทย
4.5.1.2. ชื่อตาแหน่ง (อังกฤษ) ระบุชื่อภาควิชาในรูปแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ
4.5.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
4.5.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
4.5.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
4.5.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลแหล่งเงิน)
4.5.1.5. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลตาแหน่ง และกลับไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่ง)
4.5.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลตาแหน่ง)
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หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
4.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
เพื่อลบข้อมูล ตาแหน่ง ต่า งๆ ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

4.6.1.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลตาแหน่ง

4.6.2.กดปุ่ม

เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

5. จัดการข้อมูลสถานะเงินยืม
5.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
5.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลสถานะเงิ น
ยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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5.3. รายละเอียดสาคัญ
5.3.1.No. แสดงข้อมูลรหัสของสถานะเงินยืม เรียงจากน้อยไปมาก
5.3.2. ชื่อสถานะ แสดงรายละเอียดข้อมูลสถานะเงิยยืม
5.3.3. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
5.3.3.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
5.3.3.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
5.3.4. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
5.3.4.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
5.3.4.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
5.3.5. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
5.3.5.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
5.3.5.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
5.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิ ก ที่
หน้าจอการทางานดังนี้

เพื่ อ เพิ่ มข้ อ มู ล สถานะเงิ นยื มต่ างๆ เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ าวแล้ว จะแสดง

5.4.1. รายละเอียดสาคัญ
5.4.1.1. ชื่อสถานะเงินยืม ระบุรายละเอียดสถานะของเงินยืม
5.4.1.2. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
5.4.1.2.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
5.4.1.2.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
5.4.1.3. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
5.4.1.4. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั นทึ ก ข้ อมู ล สถานะเงิ น ยืม และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
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5.4.1.5. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
5.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อ มูล สถานะเงินยื มต่า งๆ เมื่อกดปุ่มดั งกล่าวแล้ วจะแสดงหน้ า จอ
การทางานดังนี้

5.5.1. รายละเอียดสาคัญ
5.5.1.1. ชื่อสถานะเงินยืม ระบุรายละเอียดสถานะของเงินยืม
5.5.1.2. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
5.5.1.2.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
5.5.1.2.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
5.5.1.3. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
5.5.1.4. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั นทึ ก ข้ อมู ล สถานะเงิ น ยืม และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
5.5.1.5. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลสถานะเงินยืม)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก

19

5.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

5.6.1.กดปุ่ม
5.6.2.กดปุ่ม

เพื่อลบข้อมูลสถานะเงินยื ม เมื่อกดปุ่มดัง กล่าวแล้วจะแสดงหน้า จ อการ

เพื่อทาการลบข้อมูลสถานะเงินยืม
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

6. จัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ
6.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
6.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่ อย “จัดการข้อ มู ล ค า
นาหน้าชื่อ” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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6.3. รายละเอียดสาคัญ
6.3.1. No. แสดงข้อมูลรหัสของคานาหน้าชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก
6.3.2. คานาหน้าชื่อ (ไทย) แสดงรายละเอียดข้อมูลคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาไทย
6.3.3. คานาหน้าชื่อ (อังกฤษ) แสดงรายละเอียดข้อมูลคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ
6.3.4. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
6.3.4.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
6.3.4.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
6.3.5. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
6.3.5.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
6.3.5.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
6.3.6. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
6.3.6.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
6.3.6.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
6.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิ ก ที่
หน้าจอการทางานดังนี้

เพื่ อ เพิ่ มข้ อ มู ล ค าน าหน้ าชื่ อ ต่ างๆ เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ า วแล้ ว จะแสดง

6.4.1. รายละเอียดสาคัญ
6.4.1.1. คานาหน้าชื่อ (ไทย) ระบุรายละเอียดคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาไทย
6.4.1.2. คานาหน้าชื่อ (อังกฤษ) ระบุรายละเอยดคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ
6.4.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
6.4.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
6.4.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
6.4.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
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6.4.1.5. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั น ทึ ก ข้อ มู ล ค านาหน้ าชื่ อ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
6.4.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
6.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลคานาหน้าชื่อต่างๆ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการ
ทางานดังนี้

6.5.1. รายละเอียดสาคัญ
6.5.1.1. คานาหน้าชื่อ (ไทย) ระบุรายละเอียดคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาไทย
6.5.1.2. คานาหน้าชื่อ (อังกฤษ) ระบุรายละเอยดคานาหน้าชื่อในรูปแบบภาษาอังกฤษ
6.5.1.3. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
6.5.1.3.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
6.5.1.3.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
6.5.1.4. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
6.5.1.5. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั น ทึ ก ข้อ มู ล ค านาหน้ าชื่ อ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
6.5.1.6. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลคานาหน้าชื่อ)
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หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
6.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

เพื่อลบข้อมู ล คานาหน้า ชื่อ เมื่ อกดปุ่มดั ง กล่า วแล้วจะแสดงหน้า จ อการ

6.6.1.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลคานาหน้าชื่อ

6.6.2.กดปุ่ม

เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

7. จัดการข้อมูลวัตถุประสงค์
7.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
7.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้ า จอหลั ก คลิ ก ที่ เ มนู “ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระบบ” เลื อ กเมนู ย่ อ ย “จั ด การข้ อมูล
วัตถุประสงค์” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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7.3. รายละเอียดสาคัญ
7.3.1. No. แสดงข้อมูลรหัสของคานาหน้าชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก
7.3.2. วัตถุประสงค์ แสดงรายละเอียดข้อมูลวัตถุประสงค์
7.3.3. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
7.3.3.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
7.3.3.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
7.3.4. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
7.3.4.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
7.3.4.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
7.3.5. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
7.3.5.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
7.3.5.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
7.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิ ก ที่
หน้าจอการทางานดังนี้

เพื่ อ เพิ่ มข้ อ มู ล วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ า วแล้ ว จะแสดง
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7.4.1. รายละเอียดสาคัญ
7.4.1.1. วัตถุประสงค์ ระบุรายะเอียดวัตถุประสงค์การยืมเงิน
7.4.1.2. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
7.4.1.2.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
7.4.1.2.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
7.4.1.3. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
7.4.1.4. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล วัต ถุ ป ระสงค์ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
7.4.1.5. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
7.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูลวัตถุประสงค์ต่างๆ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการ
ทางานดังนี้

7.5.1. รายละเอียดสาคัญ
7.5.1.1. วัตถุประสงค์ ระบุรายะเอียดวัตถุประสงค์การยืมเงิน
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7.5.1.2. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
7.5.1.2.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
7.5.1.2.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
7.5.1.3. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
7.5.1.4. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบัน ทึ ก ข้ อ มู ล วัต ถุ ป ระสงค์ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
7.5.1.5. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวัตถุประสงค์)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
7.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

7.6.1.กดปุ่ม
7.6.2.กดปุ่ม

เพื่อลบข้อมูลวั ต ถุประสงค์ เมื่อกดปุ่มดั ง กล่า วแล้ วจะแสดงหน้า จ อการ

เพื่อทาการลบข้อมูลวัตถุประสงค์
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

8. จัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี
8.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
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8.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้ า จอหลั ก คลิ ก ที่ เ มนู “ข้ อ มู ล พื้ น ฐานระบบ” เลื อ กเมนู ย่ อ ย “จั ด การข้ อมูล
วันหยุดประจาปี” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

8.3. รายละเอียดสาคัญ
8.3.1. No. แสดงข้อมูลรหัสของคานาหน้าชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก
8.3.2. ชื่อ/รายละเอียด แสดงรายละเอียดข้อมูลวันหยุดประจาปี
8.3.3. วันที่ แสดงข้อมูวันที่กาหนดเป็นวันหยุด
8.3.4. งบประมาณ แสดงข้อมูลปีงบหระมาณของวันที่กาหนดเป็นวันหยุ ดประจาปี
8.3.5. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
8.3.5.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
8.3.5.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
8.3.6. เลื่อนตาแหน่ง ประกอบด้วย
8.3.6.1. Up หมายถึง เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปจากเดิม 1 ลาดับ
8.3.6.2. Down หมายถึง เลื่อนตาแหน่งลงไปจากเดิม 1 ลาดับ
8.3.7. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
8.3.7.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
8.3.7.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
8.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อ มู ลวัน หยุ ดประจาปี ต่างๆ เมื่อกดปุ่มดั งกล่าวแล้ว จะแสดง
หน้าจอการทางานดังนี้
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8.4.1. รายละเอียดสาคัญ
8.4.1.1. ชื่อ / รายละเอียด ระบุรายะเอียดวันหยุดประจาปี
8.4.1.2. วันที่ ระบุวันที่ต้องการกาหนดให้เป็นวันหยุดประจาปี โดยแสดงปฏิทินให้เลือก
8.4.1.3. ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณของวันหยุดที่บันทึก
8.4.1.4. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
8.4.1.4.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
8.4.1.4.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
8.4.1.5. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
8.4.1.6. บันทึก คลิกทีป่ ุ่ม
ระบบจะทาการบันทึก ข้อ มูล วันหยุด ประจาปี และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
8.4.1.7. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
8.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล วันหยุด ประจาปี เมื่อกดปุ่มดัง กล่า วแล้ วจะแสดงหน้า จ อการ
ทางานดังนี้
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8.5.1. รายละเอียดสาคัญ
8.5.1.1. ชื่อ / รายละเอียด ระบุรายะเอียดวันหยุดประจาปี
8.5.1.2. วันที่ ระบุวันที่ต้องการกาหนดให้เป็นวันหยุดประจาปี โดยแสดงปฏิทินให้เลือก
8.5.1.3. ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณของวันหยุดที่บันทึก
8.5.1.4. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
8.5.1.4.1.
แสดง หมายถึง เปิดให้สามารถใช้งานได้
8.5.1.4.2.
ซ่อน หมายถึง ปิดการใช้งาน
8.5.1.5. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
8.5.1.6. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึก ข้อ มูล วันหยุด ประจาปี และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
8.5.1.7. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลวันหยุดประจาปี)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
8.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

เพื่อลบข้อมูลวันหยุดประจาปี เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการ
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8.6.1.กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลวันหยุดประจาปี

8.6.2.กดปุ่ม

เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

9. จัดการข้อมูลผู้ยืม
9.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าหรับ ให้หั ว ข้อ มู ล ต่ างๆ ใช้ อ้ า งอิ ง ในการบั น ทึก เช่ น จั ด การ
รายการขอยืม ขยายอายุสัญญายืมเงิน บันทึกการส่งใช้เงินยืม และรายงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น
9.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ข้อมูลพื้นฐานระบบ” เลือกเมนูย่อย “จัดการข้อมูลผู้ยื ม ”
จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

9.3. รายละเอียดสาคัญ
9.3.1.No. แสดงข้อมูลสาดับของข้อมูลผู้ยืม เรียงจากน้อยไปมาก
9.3.2. ชื่อ – สกุล แสดงชื่อ และนามสกุลของผู้ยืม
9.3.3. คณะ แสดงข้อมูลคณะที่ผู้ยืมนั้นสังกั ด
9.3.4. ภาควิชา แสดงข้อมูลภาควิชาที่ผู้ยืมนั้นสังกัด

30

9.3.5. มือถือ แสดงเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ยืม
9.3.6. โทรศัพท์ แสดงเบอร์โทรศัพท์ภายในของผู้ยืม
9.3.7. อีเมล์ แสดงข้อมูอีเมล์ของผู้ยืม
9.3.8. Status แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
9.3.8.1.
หมายถึง แสดงข้อมูล
9.3.8.2.
หมายถึง ซ่อนข้อมูล
9.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
9.3.9.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
9.3.9.2.
หมายถึง ลบข้อมูล
9.4. การเพิ่มข้อมูล
อ้างอิงการเพิ่มข้อมูลผู้ยืมที่หัวข้อ “ผู้เข้าใช้งานระบบ” เมนูย่อย “ผู้ใช้งาน / กาหนดสิทธิ์”
9.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม เพื่อแก้ไขข้อมูล วันหยุด ประจาปี เมื่อกดปุ่มดัง กล่า วแล้ วจะแสดงหน้า จ อการ
ทางานดังนี้

9.5.1. รายละเอียดสาคัญ
9.5.1.1. คานาหน้าชื่อ เลือกคานาหน้าชื่อ อ้างอิงข้อมูลจากเมนู ย่อย “จัดการข้อมูล ค า
นาหน้าชื่อ”
9.5.1.2. ชื่อ ระบุชื่อ้อมูลผู้ยืม
9.5.1.3. นามสกุล ระบุนามสกุของผู้ยืม
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9.5.1.4. คณะ ระบุข้อมูลคณะโดยการเลือ กจากตั วเลือ กที่ กาหนดให้ อ้างอิงข้อมูล จาก
เมนูย่อย “จัดการข้อมูลคณะ”
9.5.1.5. ภาควิชา ระบุข้อมูลคณะโดยการเลื อ กจากตัว เลื อ กที่ กาหนดให้ อ้างอิงข้ อ มู ล
จากเมนูย่อย “จัดการข้อมูลถาควิชา”
9.5.1.6. เบอร์โทรศัพท์มือถือ ระบุขข้อมูลเยอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ยื ม
9.5.1.7. เบอร์โทรศัพท์ภายใน ระบุข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ภายในของผู้ยืม
9.5.1.8. สถานะ ประกอบด้วยตัวเลือกข้อมูลดังนี้
9.5.1.8.1.
ข้าราชการ
9.5.1.8.2.
พนักงานมหาวิทยาลัย
9.5.1.9. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลผู้ยืม)
9.5.1.10. บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบัน ทึ กข้ อ มู ล ผู้ ยืม และกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลผู้ยืม)
9.5.1.11. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าจัดการข้อมูลผู้ยืม)
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
9.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม

9.6.1.กดปุ่ม
9.6.2.กดปุ่ม

เพื่อลบข้อมูลผู้ยืม เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

เพื่อทาการลบข้อมูลผู้ยืม
เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล
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บทที่
3
จัดการรายการขอยืม
ส่วนการจัดการรายการขอยืม ซึ่งเกี่ยวข้องกับจัดการข้อมู ลการขอยืมเงินของระบบบริ หารลู ก หนี้
เงินยืม เมื่อคลิกที่เมนู “จัดการรายการขอยืม” จะประกอบด้วยเมนูย่อยต่างๆ ดังภาพ

1. บันทึกรายการขอยืม
1.1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ยื มสามารถบัน ทึ กข้ อ มู ลรายการขอยื มเข้าระบบบริ หารลู กหนี้เ งิ นยื มได้ และ
สามารถจัดส่งรายละเอียดให้ผู้ที่อนุมัติทาการพิจารณาข้อมูลผ่านระบบได้
หมายเหตุ การแสดงผลข้อมูลจะแยกตามสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบ ประกอบด้วย
- ผู้ดูแลระบบ ระบบแสดงข้อมูลรายการยืมทั้งหมด
- ผู้ยืม แสดงเฉพาะรายการที่ตัวเองทาการยืม และรายการที่ยืมแทนผู้อื่นเท่านั้น
1.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “จัดการรายการอยืม” เลือกเมนูย่อย “บันทึกรายการขอ
ยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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1.3. รายละเอียดสาคัญ
1.3.1. No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
1.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
1.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
1.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
1.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
1.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
1.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
1.3.7.1. วันที่ยื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
1.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
1.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
1.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
1.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1.3.9.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล ถ้าเป็นผู้ดูและระบบแก้ ไขข้อ มู ลได้ทุ กสถานะ ส่วน
ผู้ใช้งานอื่นๆแก้ไขได้เฉพาะสถานะ “รออนุมัติเท่านั้น”
1.3.9.2.
หมายถึง ลบข้อมูล แสดงเฉพาะสถานะ “รอตรวจสอบเท่านั้น”
1.3.9.3.
หมายถึง พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
1.3.9.4.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร PDF
1.3.9.5.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
1.3.9.6.
หมายถึง แสดงรายละเอียดของแต่ละสัญญายืม
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1.4. การเพิ่มข้อมูล
คลิ ก ที่
หน้าจอการทางานดังนี้

เพื่ อ เพิ่ มข้ อ มู ล รายการขอยื ม เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ า วแล้ ว จะแสดง

1.4.1. รายละเอียดสาคัญ
1.4.1.1. คณะ แสดงตัวเลือกรายชื่อคณะให้เลือก
1.4.1.2. ภาควิ ช า แสดงตั ว เลื อ กรายชื่อ ภาควิ ชาให้ เ ลื อก โดยจะแสดงเฉพาะรายชื่อ
ภาควิชาในคณะนั้นๆ เท่านั้น
1.4.1.3. ชื่อ – สกุล แสดงชื่อ – สกุลผู้ยืม แสดงให้โดยอัต โนมั ติจากข้ อมู ลผู้ เข้ าใช้ ง าน
ระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการยืมแทนผู้อื่ น หากต้องการยื มแทน
ผู้ อื่ น ในคณะ หรื อ ภาควิ ช าอื่ นๆให้ ทาการเปลี่ ยนชื่อ คณะ หรื อ ภาควิ ช าที่ ต้องการ
ระบบจะแสดงรายชื่อภายในคณะ หรือภาควิชานั้นๆให้เลือก
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1.4.1.4. ในนามของ ระบุการยืมเงินในนามของคณะ หรือภาควิชาใด ประกอบด้วยด้วย
1.4.1.4.1.
คณะ
1.4.1.4.2.
ภาควิชา
1.4.1.5. วัตถุประสงค์ในการยืม เลือกวัตถุประสงค์ในการยืมเงิน ประกอบด้วย
1.4.1.5.1.
เงินเดือนและค่าจ้าง
1.4.1.5.2.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
1.4.1.5.3.
ค่าบี้ยประชุม
1.4.1.5.4.
งานบริการวิชาการ/งานบริการวิจัย
1.4.1.5.5.
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือสัมมนา
1.4.1.5.6.
เงินทุนหมุนเวียนส่วนงาน/หน่วยงาน
1.4.1.5.7.
อื่นๆ กรณีที่เลลือกอื่นๆ ระบบจะแสดงให้ระบุเหตุผล
1.4.1.6. วันที่ยื่นสัญญายืม แสดงปฏิทินให้เลือกวันที่ โดยระบบจะแสดงวันที่ปัจจุ บั น ใน
รูปแบบ วัน/เดือน/ปี
1.4.1.7. จานวนเงินยืม ระบุจานวนเงินที่ต้องการยืม
1.4.1.8. เพื่อเป็น ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการยืม
1.4.1.9. แหล่งเงินทุน เลือกแหล่งเงินทุนที่ต้องการยืม ประกอบด้วย
1.4.1.9.1.
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.4.1.9.2.
เงินทุนหมุนเวียนส่วนงาน/หน่วยงาน
1.4.1.9.3.
เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรหน่วยงาน/ส่วนงาน
1.4.1.9.4.
อื่ น ๆ กรณี ที่ เ ลื อ กอื่ น ๆ ระบบจะแสดงกล่ อ งข้ อ ความให้ ร ะบุ แ หล่ง
เงินทุน
1.4.1.10. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
1.4.1.11. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกรายการขอยื มและกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
1.4.1.12. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
1.4.1.13. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
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1.5. การแก้ไขข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

เพื่อแก้ไขข้อมูลรายการขอยืม เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการ

1.5.1. รายละเอียดสาคัญ
1.5.1.1. คณะ แสดงตัวเลือกรายชื่อคณะให้เลือก
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1.5.1.2. ภาควิ ช า แสดงตั ว เลื อ กรายชื่อ ภาควิ ชาให้ เ ลื อก โดยจะแสดงเฉพาะรายชื่อ
ภาควิชาในคณะนั้นๆ เท่านั้น
1.5.1.3. ชื่อ – สกุล แสดงชื่อ – สกุลผู้ยืม แสดงให้โดยอัต โนมั ติจากข้ อมู ลผู้ เข้ าใช้ ง าน
ระบบ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ หากต้องการยืมแทนผู้อื่ น หากต้องการยื มแทน
ผู้ อื่ น ในคณะ หรื อ ภาควิ ช าอื่ นๆให้ ทาการเปลี่ ยนชื่อ คณะ หรื อ ภาควิ ช าที่ ต้องการ
ระบบจะแสดงรายชื่อภายในคณะ หรือภาควิชานั้นๆให้เลือก
1.5.1.4. ในนามของ ระบุการยืมเงินในนามของคณะ หรือภาควิชาใด ประกอบด้วยด้วย
1.5.1.4.1.
คณะ
1.5.1.4.2.
ภาควิชา
1.5.1.5. วัตถุประสงค์ในการยืม เลือกวัตถุประสงค์ในการยืมเงิน ประกอบด้วย
1.5.1.5.1.
เงินเดือนและค่าจ้าง
1.5.1.5.2.
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
1.5.1.5.3.
ค่าบี้ยประชุม
1.5.1.5.4.
งานบริการวิชาการ/งานบริการวิจัย
1.5.1.5.5.
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมหรือสัมมนา
1.5.1.5.6.
เงินทุนหมุนเวียนส่วนงาน/หน่วยงาน
1.5.1.5.7.
อื่นๆ กรณีที่เลลือกอื่นๆ ระบบจะแสดงให้ระบุเหตุผล
1.5.1.6. วันที่ยื่นสัญญายืม แสดงปฏิทินให้เลือกวันที่ โดยระบบจะแสดงวันที่ปัจจุ บั น ใน
รูปแบบ วัน/เดือน/ปี
1.5.1.7. จานวนเงินยืม ระบุจานวนเงินที่ต้องการยืม
1.5.1.8. เพื่อเป็น ระบุรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของการยืม
1.5.1.9. แหล่งเงินทุน เลือกแหล่งเงินทุนที่ต้องการยืม ประกอบด้วย
1.5.1.9.1.
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
1.5.1.9.2.
เงินทุนหมุนเวียนส่วนงาน/หน่วยงาน
1.5.1.9.3.
เงินรายได้ที่ได้รับการจัดสรรหน่วยงาน/ส่วนงาน
1.5.1.9.4.
อื่ น ๆ กรณี ที่ เ ลื อ กอื่ น ๆ ระบบจะแสดงกล่ อ งข้ อ ความให้ ร ะบุ แ หล่ง
เงินทุน
1.5.1.10. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
1.5.1.11. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกรายการขอยื มและกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
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1.5.1.12. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าบันทึกรายการขอยืม)
1.5.1.13. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
หมายเหตุ จากหน้าจอบันทึกข้อมูลกรณีที่เครื่องหมาย “*” ต่อท้ายข้อความ หมายถึง ข้อมูล
ดังกล่าวจาเป็นต้องบันทึก
1.6. การลบข้อมูล
คลิกที่ปุ่ม
ทางานดังนี้

เพื่อลบข้อมูลรายการขอยืม เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการ

1.6.1. กดปุ่ม

เพื่อทาการลบข้อมูลรายการขอยืม

1.6.2. กดปุ่ม

เพื่อยกเลิกการลบข้อมูล

2. ส่วนงานตรวจสอบรายการขอยืม
2.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ตรวจสอบรายการขอยืมโดยส่ว นงานนั้ นๆ ท าการตรวจสอบรายการขอยื มที่ถูก
บันทึกเข้ามาในระบบ และทาการพิจารณารายการขอยืมนั้นๆ
2.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “จัดการรายการอยืม” เลือกเมนูย่อย “ส่วนงานตรวจสอบ
รายการขอยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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2.3. รายละเอียดสาคัญ
2.3.1.No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
2.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
2.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
2.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
2.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
2.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
2.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
2.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
2.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
2.3.7.1. วันที่ยื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
2.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
2.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
2.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
2.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
2.3.9.1. ตรวจสอบ หรือ ปรับสถานะ
2.3.9.1.1.
ตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบรายการขอยืม
2.3.9.1.2.
ปรับสถานะ หมายถึง การปรับสถานะของรายารขอยืมหลังจากที่ ผ่ า น
การตรวจสอบ
2.3.9.2.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล ถ้าเป็นผู้ดูและระบบแก้ ไขข้อ มู ลได้ทุ กสถานะ ส่วน
ผู้ใช้งานอื่นๆแก้ไขได้เฉพาะสถานะ “รออนุมัติเท่านั้น”
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2.3.9.3.
2.3.9.4.
2.3.9.5.
2.3.9.6.
2.3.9.7.

หมายถึง ลบข้อมูล แสดงเฉพาะสถานะ “รอตรวจสอบเท่านั้น”
หมายถึง พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
หมายถึง พิมพ์เอกสาร PDF
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
หมายถึง แสดงรายละเอียดของแต่ละสัญญายืม

2.4. การตรวจสอบข้อมูล
คลิ ก ที่ ปุ่ ม
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล รายการขอยืม เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ าวแล้วจะ
แสดงหน้าจอการทางานดังนี้

หมายเหตุ หน้าจอแสดงผลข้ อ มูล เช่ นเดีย วกั นกั บหน้าบั นทึ กรายการขอยื ม แต่มีการแสดงผล
สถานะให้เลือกเพิ่มเติม
2.4.1. รายละเอียดสาคัญ
2.4.1.1. สถานะ แสดงตัวเลือกให้เลือก ประกอบด้วย
2.4.1.1.1.
เมื่อผู้ตรวจสอบปรับ สถานะเป็น “ผ่าน” ระบบจะแสดงข้ อ มูล ให้ ร ะบุ
ดังรูป

2.4.1.1.1.1. ประเภทแหล่งเงิน ประกอบด้วย
- ยืมจากส่วนงาน
- ยืมจากมหาวิทยาลัย
2.4.1.1.1.2. ประเภทเงินยืม ประกอบด้วย
- เงินทุนหมุนเวียน
- เงินทดรองจ่าย
2.4.1.1.1.3. วันครบกาหนดสัญญา
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- ครบกาหนดนับจากวันจ่ายเงิน ระบบจะคานวณวันครบกาหนดหลังจากวั น
จ่ายเงิน 30 วัน (ไม่นับรวมวันหยุด) ให้อัตโนมัติ
- ครบกาหนดระบุเงื่อนไข

2.4.1.1.2.
ดังรูป

 ครบกาหนดภายใน แสดงกล่องให้ทาการระบุจานวนวันที่ต้ อ งการ
ให้ระบบทาการคานวนวัน ครบกาหนดสัญ ญาให้อั ตโนมั ติ (ไม่นั บ
รวมวันหยุด)
 นั บ จากวั น ที่ แสดงปฏิ ทิ น ให้ เ ลื อ กวั นที่ ที่ ต้ อ งการให้ ระบบเริ่ม
คานวนวันที่ครบกาหนด
เมื่อผู้ตรวจสอบปรับสถานะเป็น “ไม่ผ่าน” ระบบจะแสดงข้อมูลให้ ร ะบุ

2.4.1.1.2.1. เลือก ส่งคืนแก้ไข ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) แสดงกล่องข้อความเพื่ อ ร ะบุ
หมายเหตุ
2.4.1.1.2.2. เลือก ไม่มีสิทธิ์ยืมตามระเบียบ
2.4.1.2. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิ กการปรับ สถานะ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (ส่วนงานตรวจสอบรายการขอยืม)
2.4.1.3. บันทึก (ส่งเรื่องต่อ) คลิกที่ปุ่ม
2.4.1.3.1.
กรณีที่ระบุสถานะ “ผ่าน”
2.4.1.3.1.1. เลือก “ยืมจากส่วนงาน” ระบบจะส่งเรื่องไปยังผู้ดูแลงบประมา ณของ
หน่วยงานทาการพิจารณาต่อไป
2.4.1.3.1.2. เลือก “ยืมจากมหาวิทยาลัย” ระบบจะส่งเรื่องไปยังผู้ดูแลงบประมาณ
ของส่ ว นกลาง หรื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ท าการพิ จ ารณาต่ อ ไป (เมนู
“งบประมาณตรวจสอบ”)
2.4.1.3.2.
กรณี ที่ ร ะบุ ส ถานะ “ไม่ ผ่า น” ระบบจะส่ ง เรื่อ งไปยั ง ผู้ข อยืมทาการ
แก้ไข และส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบทาการพิจารณาอีกครั้ง
2.4.1.4. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการแสดงหน้ าสัญ ญาการยื มเงิน ทดร อง
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน

42

2.4.1.5. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (ส่วนงานตรวจสอบรายการขอยืม)
2.4.1.6. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
2.5. การปรับสถานะ
คลิกที่ปุ่ม
แสดงหน้าจอการทางานดังนี้

เพื่อปรับสถานะข้ อมู ลรายการขอยื ม เมื่อกดปุ่มดัง กล่ าวแล้ ว จะ

หมายเหตุ
- ปุ่มกดนี้จะแสดงเฉพาะรายการขอยืมที่ยืมจากส่วนงานเท่านั้น
- การปรับสถานะนี้ประกอบด้วยสถานะ อนุมัติ, ไม่อนุมัติ และจ่ายแล้ว
2.5.1. ปรับสถานะ (อนุมัติ / ไม่อนุมัติ) แสดงตัวเลือกให้เลือกประกอบด้วย

2.5.1.1.

เลือก “อนุมัติ” ระบบจะแสดงตัวเลือกวิธีการจ่ายเงินให้เลือก ดังรูป

- เงินสด
- เช็ค กรณีที่เลือกรูปแบบนี้ระบบจะแสดงให้ระบุ ข้อมูล เพิ่ มเติมดั งนี้
- เลขที่เช็ค
- ธนาคาร
- สาขา
- วันที่
2.5.1.2. เลือก “ไม่อนุมัติ” สัญญานั้นเป็นอันสิ้นสุด
2.5.1.3. บันทึก (ส่งเรื่องต่อ) คลิกที่ปุ่ม
2.5.1.3.1.
กรณีที่ระบุสถานะ “อนุมัติ” ระบบจะส่งเรื่องไปยั งผู้ ดูแลการเงิ น ของ
หน่วยงานทาการพิจารณาต่อไป
2.5.1.3.2.
กรณีที่ระบุสถานะ “ไม่อนุมติ” ระบบทาการปรับสถานะและกลั บ ไป
แสดงผลหน้าแรก
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2.5.1.4. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน

ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง

2.5.1.5. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (ส่วนงานตรวจสอบรายการขอยืม)
2.5.1.6. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
2.5.2. ปรับสถานะ (จ่ายแล้ว) แสดงตัวเลือกให้เลือกประกอบด้วย

2.5.2.1. สถานะ ประกอบด้วยสถานะ “จ่ายแล้ว”
2.5.2.2. ระบุวันที่จ่ายเงิน แสดงปฎิทินให้เลือกวันที่ทาการจ่ายเงินให้กับผู้ขอยืม
2.5.2.3. บั น ทึ ก (ส่ ง เรื่ อ งต่ อ ) คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการจั ด เก็ บ
สถานะ และวันที่จ่ายเงินเข้าระบบ
2.5.2.4. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน
2.5.2.5. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (ส่วนงานตรวจสอบรายการขอยืม)
2.5.2.6. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
2.6. การแก้ไขข้อมูล
2.6.1. ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถแก้ไขข้อมูลได้
2.6.2. ผู้ยืม สามารถแก้ไขข้อมูลหลังจากบันทึกรายการขอยืมได้เฉพาะสถานะ “ไม่ผ่าน” แล้วถูก
ส่งกลับมาให้ทาการแก้เท่านั้น
2.7. การลบข้อมูล
2.7.1. เฉพาะผู้ดูแลระบบ (Administrator) เท่านั้นที่สามารถลบข้อมูลได้
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3. งบประมาณตรวจสอบรายการอยืม
3.1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบของส่ วนงานงบประมาณทาการตรวจสอบรายละเอี ยดข้อ มูล อี ก ครั้ ง
หลังจากที่แต่ละส่วนงานได้ทาการตรวจสอบแล้ว
3.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้ า จอหลั ก คลิ ก ที่ เ มนู “จั ด การรายการอยื ม ” เลื อ กเมนู ย่ อ ย “งบประมาณ
ตรวจสอบรายการขอยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

3.3. รายละเอียดสาคัญ
3.3.1.No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
3.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
3.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
3.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
3.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
3.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
3.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
3.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
3.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
3.3.7.1. วันที่ยื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
3.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
3.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
3.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
3.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
3.3.9.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล ถ้าเป็นผู้ดูและระบบแก้ ไขข้อ มู ลได้ทุ กสถานะ ส่วน
ผู้ใช้งานอื่นๆแก้ไขได้เฉพาะสถานะ “รออนุมัติเท่านั้น”
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3.3.9.2.
3.3.9.3.
3.3.9.4.
3.3.9.5.
3.3.9.6.

หมายถึง ลบข้อมูล แสดงเฉพาะสถานะ “รอตรวจสอบเท่านั้น”
หมายถึง พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
หมายถึง พิมพ์เอกสาร PDF
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
หมายถึง แสดงรายละเอียดของแต่ละสัญญายืม

3.4. การตรวจสอบข้อมูล
คลิ ก ที่ ปุ่ ม
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล รายการขอยืม เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ าวแล้วจะ
แสดงหน้าจอการทางานดังนี้

หมายเหตุ หน้าจอแสดงผลข้ อ มูล เช่ นเดีย วกั นกั บหน้าบั นทึ กรายการขอยื ม แต่มีการแสดงผล
สถานะให้เลือกเพิ่มเติม
3.4.1. รายละเอียดสาคัญ
3.4.1.1. สถานะ แสดงตัวเลือกให้เลือก ประกอบด้วย
3.4.1.1.1.
ผ่ า นการตรวจสอบงบประมาณ เมื่ อ เลื อ กตั ว เลื อ กนี้ ร ะบบจะส่ งให้
การเงินทาการตรวจสอบข้อมูลต่อไป
3.4.1.1.2.
ไม่ผ่านการตรวจสอบงบประมาณ เมื่อเลือกตัว เลือ กนี้ร ะบบจะแสดง
หน้าจอให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

3.4.1.1.2.1. เลือก ส่งคืนแก้ไข ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) แสดงกล่องข้อความเพื่ อ ร ะบุ
หมายเหตุ
3.4.1.1.2.2. เลือก ไม่มีสิทธิ์ยืมตามระเบียบ
3.4.1.2. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิ กการปรับ สถานะ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (งบประมาณตรวจสอบรายการขอยืม)
3.4.1.2.1.1. บันทึก (ส่งเรื่องต่อ) คลิกที่ปุ่ม
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- กรณีที่ผ่านการตรวจสอบจากงบประมาณ ระบบจะส่งเรื่ อ งไปยั งการ เงิ น
เพื่อทาการพิจารณาต่อไป
- กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากงบประมาณ ระบบจะส่งข้อมู ลกลับ ให้ ผู้ ที่
ขอยืมทาการแก้ไขข้อมูลและส่งเรื่องให้พิจารณาให้อี กครั้ง
3.4.1.3. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน
3.4.1.4. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (งบประมาณตรวจสอบรายการขอยืม)
3.4.1.5. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
4. การเงินตรวจสอบรายการขอยืม
4.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ต รวจสอบของส่ ว นงานการเงิ น ทาการตรวจสอบรายละเอี ย ดข้อ มู ล อี กครั้ง
หลังจากที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานงบประมาณของมหาวิทยาลัย
4.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “จัดการรายการอยืม” เลือกเมนูย่อย “การเงินตรวจสอบ
รายการขอยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

4.3. รายละเอียดสาคัญ
4.3.1.No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
4.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
4.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
4.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
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4.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
4.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
4.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
4.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
4.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
4.3.7.1. วันทีย่ ื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
4.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
4.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
4.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
4.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
4.3.9.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล ถ้าเป็นผู้ดูและระบบแก้ ไขข้อ มู ลได้ทุ กสถานะ ส่วน
ผู้ใช้งานอื่นๆแก้ไขได้เฉพาะสถานะ “รออนุมัติเท่านั้น”
4.3.9.2.
หมายถึง ลบข้อมูล แสดงเฉพาะสถานะ “รอตรวจสอบเท่านั้น”
4.3.9.3.
หมายถึง พิมพ์ข้อมูลทางเครื่องพิมพ์
4.3.9.4.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร PDF
4.3.9.5.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
4.3.9.6.
หมายถึง แสดงรายละเอียดของแต่ละสัญญายืม
4.4. การตรวจสอบข้อมูล
คลิ ก ที่ ปุ่ ม
เพื่ อ ตรวจสอบข้ อมู ล รายการขอยืม เมื่ อ กดปุ่ มดั ง กล่ าวแล้วจะ
แสดงหน้าจอการทางานดังนี้

หมายเหตุ หน้าจอแสดงผลข้ อ มูล เช่ นเดีย วกั นกั บหน้าบั นทึ กรายการขอยื ม แต่มีการแสดงผล
สถานะให้เลือกเพิ่มเติม
4.4.1. รายละเอียดสาคัญ
4.4.1.1. สถานะ แสดงตัวเลือกให้เลือก ประกอบด้วย
4.4.1.1.1.
ผ่านการตรวจสอบการเงิน
4.4.1.1.2.
ไม่ ผ่ า นการตรวจสอบการเงิ น เมื่ อ เลื อ กตั ว เลื อ กนี้ ร ะบบจะแสดง
หน้าจอให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
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4.4.1.1.2.1. เลือก ส่งคืนแก้ไข ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี) แสดงกล่องข้อความเพื่ อ ร ะบุ
หมายเหตุ
4.4.1.1.2.2. เลือก ไม่มีสิทธิ์ยืมตามระเบียบ
4.4.1.2. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิ กการปรับ สถานะ และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (งบประมาณตรวจสอบรายการขอยืม)
4.4.1.2.1.1. บันทึก (ส่งเรื่องต่อ) คลิกที่ปุ่ม
- กรณีที่ผ่านการตรวจสอบจากการเงิน ระบบจะส่งเรื่องผู้อนุมัติของส่ว นงาน
การเงินต่อไป
- กรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากการเงิน ระบบจะส่งข้อมูลกลับให้ผู้ที่ ข อยื ม
ทาการแก้ไขข้อมูลและส่งเรื่องให้พิจารณาให้อีกครั้ง
4.4.1.3. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน
4.4.1.4. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (การเงินตรวจสอบรายการขอยืม)
4.4.1.5. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
4.5. การปรับสถานะ
คลิกที่ปุ่ม
แสดงหน้าจอการทางานดังนี้

เพื่อปรับสถานะข้ อมู ลรายการขอยื ม เมื่อกดปุ่มดัง กล่าวแล้ ว จะ

หมายเหตุ
- ปุ่มกดนี้จะแสดงเฉพาะรายการขอยืมที่ยืมจากส่วนงานเท่านั้น
- การปรับสถานะนี้ประกอบด้วยสถานะ อนุมัติ, ไม่อนุมัติ และจ่ายแล้ว
4.5.1. ปรับสถานะ (อนุมัติ / ไม่อนุมัติ) แสดงตัวเลือกให้เลือกประกอบด้วย

4.5.1.1.

เลือก “อนุมัติ” ระบบจะแสดงตัวเลือกวิธีการจ่ายเงินให้เลือก ดังรูป
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- เงินสด
- เช็ค กรณีที่เลือกรูปแบบนี้ระบบจะแสดงให้ระบุ ข้อมูล เพิ่ มเติมดั งนี้
- เลขที่เช็ค
- ธนาคาร
- สาขา
- วันที่
4.5.1.2. เลือก “ไม่อนุมัติ” สัญญานั้นเป็นอันสิ้นสุด
4.5.1.3. บันทึก (ส่งเรื่องต่อ) คลิกที่ปุ่ม
4.5.1.3.1.
กรณี ที่ ร ะบุ ส ถานะ “อนุ มั ติ” ระบบจะส่ง เรื่ องไปยัง ผู้ ที่เ กี่ ย วทาการ
จ่ายเงิน
4.5.1.3.2.
กรณีที่ระบุสถานะ “ไม่อนุมติ” ระบบทาการปรับสถานะและกลั บ ไป
แสดงผลหน้าแรก
4.5.1.4. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน
4.5.1.5. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (การเงินตรวจสอบรายการขอยืม)
4.5.1.6. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
4.5.2. ปรับสถานะ (จ่ายแล้ว) แสดงตัวเลือกให้เลือกประกอบด้วย

4.5.2.1. สถานะ ประกอบด้วยสถานะ “จ่ายแล้ว”
4.5.2.2. ระบุวันที่จ่ายเงิน แสดงปฎิทินให้เลือกวันที่ทาการจ่ายเงินให้กับผู้ขอยืม
4.5.2.3. บั น ทึ ก (ส่ ง เรื่ อ งต่ อ ) คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการจั ด เก็ บ
สถานะ และวันที่จ่ายเงินเข้าระบบ
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4.5.2.4. พิมพ์ คลิกที่ปุ่ม
จ่าย/เงินทุนหมุนเวียน

ระบบจะทาการแสดงหน้า สัญญาการยื มเงิน ทดร อง

4.5.2.5. ยกเลิก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการปรับสถานะ และกลับไป
ที่หน้าจอแรก (การเงินตรวจสอบรายการขอยืม)
4.5.2.6. แสดงรายการขอยืม ที่ ผ่า นมา ระบบจะแสดงรายการขอยื มที่ ไ ด้บั น ทึก ไว้ ใ น
ระบบให้ทราบว่ามีรายการใดบ้างที่ได้บันทึกไว้ ในรูปแบบของตารางข้อมูล
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บทที่
4
ขยายอายุสญ
ั ญาเงินยืม
ส่วนการขยายอายุ สัญ ญาเงิ นยื ม ซึ่งเกี่ยวข้อ งกั บจั ด การข้ อ มูล การขอยื มเงิน ของระบบบริ ห าร
ลูกหนี้เงินยืม เมื่อคลิกที่เมนู “ขยายอายุสัญญายืมเงิน” จะประกอบด้วยเมนูย่อยต่างๆ ดังภาพ

1. ขอขยายอายุสัญญาเงินยืม
1.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ รองรั บ ให้ ผู้ ใ ช้ง านสามารถขอขยายวัน ครบก าหนดอายุสั ญ ญาเงิน ยืมได้ โดยการ
บันทึกข้อมูลการขอขยายอายุสัญ ญาเข้า มาในระบบ ก่อนที่จะส่งเรื่องให้ ผู้ที่ มีสิ ทธิ์อ นุมัติทา การ
พิจารณาอีกครั้ง
หมายเหตุ
- ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถเห็นทุกสัญญาที่สามารถขอขยายอายุได้
- ผู้ยืม สามารถเห็นข้อมูลรายการยืมของตัวเองเท่านั้น
- การขอขยายสามารถท าได้ เฉพาะสัญ ญาที่ อนุ มัติแ ล้ว แต่ยังไม่ครบกาหนดสั ญ ญา
เท่านั้น
1.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ขยายอายุสัญยาเงินยืม” เลือกเมนูย่อย “ขอขยายอายุสัญ
ยาเงินยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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1.3. รายละเอียดสาคัญ
1.3.1.No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
1.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
1.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
1.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
1.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
1.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
1.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
1.3.7.1. วันที่ยื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
1.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
1.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
1.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
1.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1.3.9.1.
หมายถึง ขอขยายอายุสัญญา
1.3.9.2.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
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1.4. การขอขยายอายุสัญญา
คลิ ก ที่
เพื่ อ เพิ่ มข้ อ มู ล การขอขยายอายุ สั ญ ญา เมื่ อ กดปุ่ ม
ดังกล่าวแล้วจะแสดงหน้าจอการทางานดังนี้

1.4.1. รายละเอียดสาคัญ
1.4.1.1. เลขที่ ค าขอยื ม แสดงเลขที่ ค าขอยื มในรู ป แบบ ปี /ล าดั บ การบั น ทึ ก รายการ
จานวน 4 หลัก
1.4.1.2. เลขที่สัญญายืม แสดงเลขที่สัญ ญายื มในรูป แบบ ปี/ลาดับการบันทึ กรา ยการ
จานวน 4 หลัก
1.4.1.3. ชื่อ – สกุลผู้ยืม แสดงชื่อ – นามสกุลของผู้ที่ขอยืม
1.4.1.4. จานวนเงินที่ยืม (บาท) แสดงตัวเลขจานวนเงินที่ขอยืม
1.4.1.5. จานวนเงินคงเหลือ (บาท) แสดงตัวเลขจานวนเงินยืมที่คงค้าง
1.4.1.6. วันที่ยืม แสดงวันที่บันทึกรายการขอยืม
1.4.1.7. วันที่ครบกาหนดชาระ แสดงวันครบกาหนดชาระเงินยืม
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1.4.1.8. ส่วนราชการ ระบุส่วนงานที่ต้องการส่งเรื่องให้พิจารณา
1.4.1.9. ที่ ระบุเลขที่หนังสือ
1.4.1.10. วันที่ ระบุวันที่ของเอกสาร ระบบแสดงค่าเริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบัน
1.4.1.11. เรียน ระบุข้อมูลผู้ที่ต้องการส่งเรื่องให้พิจารณา
1.4.1.12. ขอขยายอายุสัญญาเป็นวันที่ ระบุวันที่ที่ต้องการขอขยาย
1.4.1.13. เหตุผลที่ขยายวันครบกาหนดสัญญา ระบุเหตุผลการขอขยายเพื่อประกอบการ
พิจารณา
1.4.1.14. ลงนาม ระบุชื่อผู้เสนอขอขยายอายุสัญญา
1.4.1.15. รายละเอียดเพิ่มเติม ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่ต้องการ
1.4.1.16. ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าขอขยายอายุสัญญาเงินยืม)
1.4.1.17. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกรายการขอยื มและกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าขอขยายอายุสัญญาเงินยืม)
1.4.1.18. รี เซต คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ทั้งหมดเป็นค่าว่าง

ระบบจะท าการเคลี ย ร์ ข้ อ มู ล ในกล่ อ งข้ อ ความ

1.4.1.19. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าขอขยายอายุสัญญาเงินยืม)
1.4.1.20. แสดงจ านวนครั้ ง ที่ ขอขยายอายุ สัญญา ระบบจะทาการแสดงรายละเอี ย ด
จานวนครั้งของการขอขยสยอายุสัญญาของเลขที่สัญญานั้นๆให้ทราบ
2. อนุมัติการอขยายอายุสัญยาเงินยืม
2.1. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ท าการอนุ มัติ ก ารขอขยายอายุ สั ญ ญานั้ น ๆเข้ า มาตรวจสอบและท าการ
พิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติให้ขยายอายุสัญญา
2.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “ขยายอายุสัญญาเงินยืม” เลือกเมนูย่อย “อนุมัติการขยาย
อายุสัญญาเงินยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้
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2.3. รายละเอียดสาคัญ
2.3.1.No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
2.3.2. เลขที่ แสดงข้อมูลเลขที่ของรายการขอยืม ประกอบด้วย
2.3.2.1. เลขที่คาขอยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
2.3.2.2. เลขที่สัญญายืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
2.3.3. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
2.3.4. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยื ม
2.3.5. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
2.3.6. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
2.3.7. วันที่ แสดงข้อมูลวันที่ ประกอบด้วย
2.3.7.1. วันที่ยื่น หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
2.3.7.2. วันที่ดาเนินการ หมายถึง วันที่ทาการบันทึกรายการขอยืม
2.3.7.3. ครบกาหนด หมายถึง วันที่ครบกาหนดสัญญายืมเงิน
2.3.8. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
2.3.9. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
2.3.9.1.
หมายถึง ปรับสถานะ
2.3.9.2.
หมายถึง พิมพ์เอกสาร Word
2.4. การปรับสถานะ
คลิกที่
หน้าจอการทางานดังนี้

เพื่อพิจารณาคาขอขยายอายุสัญญา เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดง
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2.4.1. รายละเอียดสาคัญ
2.4.1.1. สถานะ ประกอบด้วย
2.4.1.1.1.
อนุมัติ
2.4.1.1.2.
ไม่อนุมัติ
2.4.1.2. บันทึก คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการบันทึกรายการขอยื มและกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าอนุมัติขอขยายอายุสัญญาเงินยืม)
2.4.1.3. ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าอนุมัติขอขยายอายุสัญญาเงินยืม)
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บทที่
5
บันทึการส่งใช้เงินยืม
ส่วนการบันทึกส่งใช้เ งิน ยืม ซึ่งเกี่ยวข้องกั บจั ดการข้อ มู ลการส่ งใช้ เ งินยื มของระบบบริ หารลูก หนี้ เ งิ น ยื ม
เมื่อคลิกที่เมนู “บันทึกการส่งใช้เงินยืม” จะประกอบด้วยเมนูดังภาพ

1. บันทึกการส่งใช้เงินยืม
1.1. วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรายการส่ งใช้เ งินยืมได้ โดยการเลือกสัญญาเงินยืมที่ ต้องการ
บันทึกข้อมูล
หมายเหตุ
- ผู้ดูแลระบบ (Administrator) สามารถเห็นทุกสัญญาที่มีการส่งใช้เงินยืมได้
- สั ญ ญาที่ แ สดงในหน้ านี้ จะแสดงเฉพาะสถานะที่ “จ่ า ยแล้ ว ” และ “ครบก าหนดสัญญา
เท่านั้น”
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1.2. ลักษณะการทางาน
จากหน้าจอหลัก คลิกที่เมนู “บันทึกการส่งใช้เงินยืม” จะปรากฏหน้าจอการทางานดังนี้

1.3. รายละเอียดสาคัญ
1.3.1. No. แสดงข้อมูลลาดับของรายการขอยืม
1.3.2. เลขที่ใบยืม มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.3.เลขที่สัญญา มีรูปแบบคือ ปี/ลาดับเลขที่คาขอยืมจานวน 4 หลัก
1.3.4. ชื่อ-สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม
1.3.5. แหล่งเงิน แสดงข้อมูลแหล่งเงินที่เลือกเพื่อขอยืม
1.3.6. เงินยืม แสดงจานวนเงินที่ขอยืม
1.3.7. ส่งคืน แสดงข้อมูลจานวนเงินที่ส่งใช้
1.3.8. คงค้าง แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
1.3.9. ดอกเบี้ย แสดงข้อมูลดอกเบี้ยให้ทราบ กรณีที่เกินระยะเวลาที่กาหนด
1.3.10. สถานะ แสดงข้อูลสถานะของรายการขขอยืม
1.3.11. Action แสดงสัญลักษณ์ ประกอบด้วย
1.3.11.1.

หมายถึง บันทึกการส่งใช้เงินยืม
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1.4. บันทึกส่งใช้เงินยืม
คลิกที่
เพื่อเพิ่มข้อมูลการส่งใช้เงินยืมของแต่สั ญญายืม เมื่อกดปุ่มดังกล่าวแล้วจะแสดง
หน้าจอการทางานดังนี้

1.4.1. รายละเอียดสาคัญ
1.4.1.1. ส่วนที่ 1 : รายละเอียดสัญญายืม
1.4.1.1.1.
เลขที่สัญญาเงินยืม แสดงเลขที่สัญญา ไม่สามารถแก้ไขได้
1.4.1.1.2.
ชื่อ – สกุลผู้ยืม แสดงข้อมูลผู้ยืม ไม่สามารถแก้ไขได้
1.4.1.1.3.
จานวนเงิน (บาท) แสดงจานวนเงินที่ยืม ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
1.4.1.1.4.
ส่งใช้ (บาท) แสดงจานวนเงินที่ส่งใช้ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
1.4.1.1.5.
คงเหลือ (บาท) แสดงจานวนเงินคงเหลือหลังจากส่งใช้ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
ได้
1.4.1.1.6.
ดอกเบี้ย แสดงจานวนดอกเบี้ย (ถ้ามี)
1.4.1.1.7.
วันครบกาหนด แสดงวันที่ครบกาหนด ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
1.4.1.1.8.
การส่งใช้เงินยืม เป็นตัวเลือกให้เลือก ประกอบด้วย

60

1.4.1.1.8.1. เงินสด/เช็ค
ระบบจะแสดงฟิลด์ให้กรอกข้อมูล ดังรูป

1.4.1.1.8.2. ใบสาคัญ
ระบบแสดงฟิลด์ให้กรอกข้อมูล ดังรูป

1.4.1.1.9.
วันที่ส่งใช้เงินยืม ระบุวันที่ ที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบโดยระบบจะกาหนดค่า
เริ่มต้นเป็นวันที่ปัจจุบันให้ สามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ได้ภายหลัง
1.4.1.1.10.
จานวนเงินส่งใช้ สามารถบันทึกตัวเลขที่ทาการส่งใช้เข้าระบบ
1.4.1.1.11.
ดอกเบี้ย แสดงข้อมูลเท่านั้นไม่สามารถแก้ไขได้
1.4.1.1.12.
ย้อนกลับ คลิกที่ปุ่ม
ระบบจะทาการยกเลิกการบันทึ กข้อ มูล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้า บันทึกการส่งใช้เงินยืม)
1.4.1.1.13.
บั น ทึ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการบั น ทึก ส่ ง ใช้ เ งิ นยื ม และกลั บ ไปที่
หน้าจอแรก (หน้าบันทึกการส่งใช้เงินยืม)
1.4.1.1.14.
ยกเลิ ก คลิ ก ที่ ปุ่ ม
ระบบจะท าการยกเลิ ก การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และ
กลับไปที่หน้าจอแรก (หน้าบันทึกการส่งใช้เงินยืม)
หมายเหตุ : หลังจากที่ทาการบันทึกข้อ มู ลเรีย บร้อ ยแล้ วระบบจะแสดงรายการส่งใช้เ งินยื มของ
เลขที่สัญญานั้นๆในส่วนที่ 2
1.4.1.2.

ส่วนที่ 2 : รายการส่งใช้เงินยืม แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
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1.4.1.2.1.
No. แสดงข้อมูลลาดับรายการบันทึก
1.4.1.2.2.
เลขที่เอกสาร แสดงข้อมูลเลขที่ใบเสร็จ หรือเลขที่เช็ค
1.4.1.2.3.
เลขที่ใบสาคัญจ่าย แสดงข้อมูลเลขที่ใบสาคัญจ่าย
1.4.1.2.4.
เลขที่เช็ค แสดงข้อมูลเลขที่เช็คกรณีระบุส่งใช้เป็น เงินสด/เช็ค
1.4.1.2.5.
ส่งใช้ (บาท) แสดงข้อมูลจานวนเงินที่ส่งใช้
1.4.1.2.6.
คงเหลือ (บาท) แสดงจานวนเงินคงค้างจากจานวนเงินที่ขอยืมทั้งหมด
1.4.1.2.7.
ดอกเบี้ย (บาท) แสดงข้อมูลดอกเบี้ยให้ทราบ กรณีที่เกินระยะเวลาที่กาหนด
1.4.1.2.8.
การส่งใช้ แสดงรูปแบบการส่งใช้เป็นแบบ เงินสด/เช็ค หรือใบสาคัญจ่าย
1.4.1.2.9.
วันที่ส่งใช้ แสดงวันที่ส่งใช้เงินยืม
1.4.1.2.10.
Action ประกอบด้วย
1.4.1.2.10.1.
หมายถึง แก้ไขข้อมูล
1.4.1.2.10.2.
หมายถึง ลบรายการส่งใช้เงินยืม
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บทที่
6
รายงาน
รายงาน ประกอบด้วย 2 ส่วนการทางาน คือ พิมพ์รายงาน [ส่วนงาน] และพิมพ์รายงาน [ส่วนกลาง มจพ]
เมื่อคลิกที่เมนู “พิมพ์รายงาน” จะประกอบด้วยเมนูย่อยต่างๆ ดังภาพ

1. พิมพ์รายงาน [ส่วนงาน]
1.1. รายงานสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวัน
1.1.1. วัตถุประสงค์
รายงานสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวัน [ส่วนงาน] เป็นรายสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวันของการ
ยืมเงินจากส่วนงาน
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1.1.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- วันที่ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้เป็นค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
1.1.3. กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

1.2. รายงานการรับคืนเงินยืมประจาวัน
1.2.1. วัตถุประสงค์
รายงานการรับคืนเงินยืมประจาวัน [ส่วนงาน] เป็นรายงานแสดงข้อมูลการรับคืนเงินยืมในแต่ละ
วันที่ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเข้ามาในระบบ
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1.2.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- วันที่ แสดงวันที่ปัจจุบันที่เข้าใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้
- ประเภทการส่งใช้ ประกอบด้วยตัวเลือก คือ ทั้งหมด คืนเป็นเอกสาร และคืนเป็นเงินสด
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
1.2.3. กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ระบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง
1.3. รายงานทะเบียนลูกหนี้
1.3.1.วัตถุประสงค์
รายงานทะเบียนลูกหนี้ [ส่วนงาน] เป็นรายงานแสดงข้อมูลลูกหนี้ที่มีการยืมเงินจากส่วนงาน โดย
สามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของลู กหนี้ค งค้าง ณ วันที่กาหนด ลูกหนี้ที่คืนครบกาหนด และแสดง
ข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดได้
1.3.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- เงื่อนไข
o ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่
o ลูกหนี้คืนครบ .... ถึง .....
o ลูกหนีท้ ั้งหมด ..... ถึง .....
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หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
1.3.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

1.4. รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
1.4.1.วัตถุประสงค์
รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง [ส่วนงาน] เป็นรายงานแสดงข้อมูลลูกหนี้ที่มีการค้างชาระ ซึ่งเป็น
รายการที่มีการส่งใช้เงินยืมเข้ามา และยังไม่มีการส่งใช้เข้ามาในระบบ
1.4.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- ค้นหาข้อมูลโดยใช้ชื่อ หรือนามสกุลของผู้ยืม
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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1.4.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

1.5. รายงานลูกหนี้คงเหลือประจาเดือน
1.5.1.วัตถุประสงค์
รายงานลูกหนี้คงเหลือประจาเดือน [ส่วนงาน] เป็นรายงานแสดงข้อมูลเงินคงเหลือในแต่ล ะเดื อน
ของปีงบประมาณภายใต้หน่วยงานที่ผู้ใช้งานสังกัด
1.5.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- เดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการออกรายงานได้
- ปี สามารถเลือกปีงบประมาณที่ต้องการออกรายงานได้
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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1.5.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

1.6. รายงานลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
1.6.1.วัตถุประสงค์
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดองจ่าย [ส่วนงาน] เป็นรายงานแสดงข้อมูลเงินยืมทดลองจ่ายที่แสดง
รายการข้อมูลทั้งหมดภายในส่วนงานที่ผู้ใช้งานนั้นสังกัดอยู่เท่านั้น
1.6.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- คณะ จะเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสังกัดอยู่เท่านั้น
- เงื่อนไข
o ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่
o ลูกหนี้คืนครบ .... ถึง .....
o ลูกหนี้ทั้งหมด ..... ถึง .....
1.6.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง
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2. พิมพ์รายงาน [ส่วนกลาง มจพ]
2.1. รายงานสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวัน
2.1.1.วัตถุประสงค์
รายงานสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวัน [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายสรุปการจ่ายเงินยืมประจาวัน
ของการยืมเงินจากมหาวิทยาลัย
2.1.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- คณะ ระบบแสดงรายชื่อคณะให้เลือก หากต้องการเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกให้กด Ctrl +
Click
- วันที่ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้เป็นค่าเริ่มต้น
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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2.1.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

2.2. รายงานการรับคืนเงินยืมประจาวัน
2.2.1.วัตถุประสงค์
รายงานการรับคืนเงินยืมประจาวัน [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายงานแสดงข้อมูลการรับคืนเงินยืมใน
แต่ละวันที่ผู้ยืมส่งใช้เงินยืมเข้ามาในระบบ
2.2.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- คณะ ระบบแสดงรายชื่อคณะให้เลือก หากต้องการเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกให้กด Ctrl +
Click
- วันที่ ระบบแสดงวันที่ปัจจุบันให้เป็นค่าเริ่มต้น
- กาหนดการส่งใช้ ประกอบด้วยตัวเลือก ทั้งหมด คืนเป็นเอกสาร คืนเป็นเงินสด
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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2.2.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

2.3. รายงานทะเบียนลูกหนี้
2.3.1.วัตถุประสงค์
รายงานทะเบียนลูกหนี้ [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายงานแสดงข้อมูลลูกหนี้ที่มีการยืมเงินจากส่วน
ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถแสดงข้อมูลในรูปแบบของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่กาหนด ลูกหนี้ที่คืน
ครบกาหนด และแสดงข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดได้
2.3.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- คณะ ระบบแสดงรายชื่อคณะให้เลือก หากต้องการเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกให้กด Ctrl +
Click
- เงื่อนไข
o ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่
o ลูกหนี้คืนครบ .... ถึง .....
o ลูกหนี้ทั้งหมด ..... ถึง .....
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หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
2.3.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

2.4. รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง
2.4.1.วัตถุประสงค์
รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายงานแสดงข้อมูลลูกหนี้ที่มีการค้างชาระ ทั้งที่
ถึงกาหนดชะระ และยังไม่ถึงกาหนดวาระ โดยการค้นหาตามชื่อ หรือนามสกุลของผู้ยืมเงิน
2.4.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- ค้นหาโดย ชื่อ, นามสกุล
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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2.4.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

2.5. รายงานลูกหนี้คงเหลือประจาเดือน
2.5.1.วัตถุประสงค์
รายงานลูกหนี้คงเหลือประจาเดือน [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายงานแสดงข้อมูลเงินคงเหลือในแต่
ละเดือนของปีงบประมาณนั้นๆ
2.5.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- เดือน สามารถเลือกเดือนที่ต้องการออกรายงานได้
- ปี สามารถเลือกปีงบประมาณที่ต้องการออกรายงานได้
หมายเหตุ รองรับการพิมพ์รายงานนูปแบบของเอกสารไฟล์ Excel PDF และ Word
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2.5.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง

2.6. รายงานลูกหนี้เงินยืมทดองจ่าย
2.6.1.วัตถุประสงค์
รายงานลูกหนี้เงินยืมทดองจ่าย [ส่วนกลาง มจพ] เป็นรายงานแสดงข้อมูลเงินยืมทดลองจ่ายที่
แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดในระบบในมหาวิทยาลัย
2.6.2.เงื่อนไขการกรองข้อมูล ประกอบด้วยเงื่อนไขดังรูป

- คณะ ระบบแสดงรายชื่อคณะให้เลือก หากต้องการเลือกมากกว่า 1 ตัวเลือกให้กด Ctrl +
Click
- เงื่อนไข
o ลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่
o ลูกหนี้คืนครบ .... ถึง .....
o ลูกหนี้ทั้งหมด ..... ถึง .....
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2.6.3.กดปุ่ม “ค้นหา” ระบบจะกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่ร ะบุ แสดงแสดงผลในรูปปแบบของตาราง
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