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เกี่ยวกับระบบให้บริการรายงานผ่านเว็บ 
ภาพรวมของระบบให้บริการรายงานผ่านเว็บ 

โครงกำรกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำเชิงสถิติผ่ำนระบบเครือข่ำยและ
อุปกรณ์สมำร์ทโฟน เพื่อสนับสนุนกำรก ำหนดนโยบำยกำรวำงแผนเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร  ตำมขอบเขตงำนในโครงกำรนี้เป็นกำรเน้นให้บริกำรรำยงำนเชิงปริมำณ
ด้ำนบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ทั้งกำรให้บริกำรเรียกดูรำยงำนผ่ำนระบบ Web Base 
Application และกำรให้บรกิำรผ่ำนอุปกรณ์ Mobile ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติกำร Android, IOS และ Windows 
Phone ซึ่งรูปแบบกำรให้บริกำรส ำหรับระบบงำนมีรูปแบบดงันี ้

 

รูปภำพ: แสดงรำยละเอียดภำพรวมกำรออกแบบระบบเพื่อให้บริกำร 

การเข้าใช้งานระบบให้บริการรายงานผ่านเว็บ 

กำรเข้ำใช้งำนระบบรำยงำนผ่ำนเว็บ ผู้ใช้สำมำรถเข้ำใช้งำนระบบโดยผ่ำน URL http://develop-
report.vec.go.th  หรือคลิกลิงก์จำกระบบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลกำรพัฒนำบุคลำกรฯ และนอกจำกกำรใช้
งำนผ่ำนเว็บแล้ว ผู้ใช้ยังสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบ Mobile Application ทั้งบนระบบ Android, IOS และ 
Windows Phone 

  

http://develop-report.vec.go.th/
http://develop-report.vec.go.th/
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รูปภำพ หน้ำจอระบบรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ http://develop-report.vec.go.th 

 

 

การ Login เข้าใช้งานระบบผ่านระบบ User กลาง Active Directory (AD) 

นอกจำกกำรพัฒนำระบบเพื่อให้บริกำรในกำรเรียกดูรำยงำนด้ำนบุคลำกรแล้วในโครงกำรนี้ยังมีกำร
พัฒนำระบบกำรตรวจสอบตัวตน (User Authentication) เพื่อให้รองรับระบบ Single Sign On (SS) ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำด้วย  โดยพัฒนำในส่วนของระบบ Login เพื่อเข้ำใช้งำนระบบรำยงำน
ผ่ำนเว็บไซต์  ให้ท ำกำร Authentication กับระบบ Active Directory (AD) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำชีวศึกษำ ซึ่งมีแนวทำงกำรเช่ือมโยงและกำรออกแบบระบบดังรูปต่อไปนี ้

http://develop-report.vec.go.th/
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รูปภำพ:  แผนภำพแสดงกระบวนกำร Authentication กับระบบ Active Directory (AD) 

จำกรูปแผนภำพแสดงกระบวนกำร Authentication กับระบบ Active Directory (AD) เมื่อผู้ใช้งำน
ท ำกำร Login เข้ำสู่ระบบให้บริกำรรำยงำนผ่ำนเว็บ  ระบบจะส่ง Username (ใช้เลขบัตรประชำชนเป็น User) 
และ Password ไปตรวจสอบตัวตนและควำมถูกต้องที่ระบบ Active Directory (AD)  เมื่อ Authentication 
ที่ระบบ AD ผ่ำนแล้ว  ระบบจะส่งเลขบัตรประชำชนเพื่อเชื่อมต่อบริกำร Web Service กับระบบฐำนข้อมูล
กำรพัฒนำบุคลำกรอำชีวศกึษำ เพื่อขอข้อมูล User Profile ของบุคลำกร  จำกนั้นจะท ำกำรตรวจสอบข้อมูล
รำยช่ือผู้ใช้งำนในระบบให้บรกิำรรำยงำนผ่ำนเว็บ หำกยังไม่มีรำยชื่อในระบบฯ  ระบบจะท ำกำรเพิ่มรำยช่ือผู้ใช้
ใหม่  แต่หำกพบว่ำมีรำยช่ืออยู่แล้ว ระบบจะท ำ Update ข้อมูล Profile ของบุคลำกรให้เป็นปัจจุบนั 

 

รูปภำพ แสดงตัวอย่ำงหน้ำจอ Login เข้ำสูร่ะบบ  
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ระดับสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบ 
ในกำรเข้ำใช้งำนระบบรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ มีกำรก ำหนดระดับสิทธิ์ในกำรใช้งำนและกำรเรียกดู

รำยงำน ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายงาน 
ผู้ใช้งานที่สามารถใช้งานได ้

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

Admin 
สถานศึกษา 

ผู้ใช้ทั่วไป 

1 รำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำที่ท ำหน้ำที่
สอน 

   

2 รำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำแยกตำม
แผนกวิชำ/งำนที่สังกัด 

   

3 รำยงำนจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ    

4 รำยงำนสรุปจ ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

   

5 รำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำโดยจัดกลุ่ม
ตำมต ำแหน่ง และสถำนศึกษำ 

   

6 รำยงำนแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
อำชีวศึกษำ 

   

7 รำยงำนแสดงข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำ และวุฒิ
กำรศึกษำสูงสุด 

   

8 รำยงำนแสดงข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำ    

9 รำยงำนแสดงรำยชื่อสถำนศึกษำภำยในสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
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รูปภำพ แสดงตัวอย่ำงเมนูรำยงำนส ำหรับผู้ใช้งำนทั่วไป 

 

 

รูปภำพ แสดงตัวอย่ำงเมนูรำยงำนผ่ำนเว็บไซต์ส ำหรับผู้บรกิำรและ Admin สถำนศึกษำ 
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การใช้งานและเรียกดูรายงาน 
การ Grouping และ Ungroup 

กำรเรียกดูรำยงำนผู้ใช้สำมำรถท ำกำรจัดกลุม่ข้อมูล (Grouping) หรือยกเลิกกำรจัดกลุ่มข้อมูลได้ โดย
กำรคลิกเมำสล์ำกชื่อคอลัมน์ไปวำงบริเวณต ำแหน่ง Groping ด้ำนบนตำรำง ดังรูป 

 

รูปภำพ แสดงหน้ำจอกำรท ำ Grouping 

 

รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอกำรยกเลิกกำรจัดกลุ่มข้อมลู (Ungroup) 



 
คู่มือใช้งานระบบรายงานผ่านเว็บไซต์ 

จัดท ำโดย: ธีรยุทธ์  ศิลำเกษ  Page 7 
เวอร์ชั่น: 1.0.0 

การจัดเรียงข้อมูล (Sorting) 
ที่หน้ำรำยงำนผู้ใช้สำมำรถท ำกำรจัดเรียงข้อมูลที่ต้องกำรได้ โดยกำรคลิกที่หัวคอลัมน์  เช่น เมื่อคลิก

ที่หัวคอลัมน์เพือ่จัดเรียกข้อมูลจำกน้องไปมำก  และคลิกที่หัวคอลัมน์เดมิซ้ ำอีกครั้งเป็นกำรจัดเรียงข้อมูลจำก
มำกไปน้อย  เป็นต้น  

 

รูปภำพ  ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงกำรจัดเรียงข้อมูลโดยคลิกที่หัวคอลัมน ์
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การค้นหา 
ที่หน้ำรำยงำนผู้ใช้สำมำรถท ำกำรค้นหำข้อมูลได้โดยกำรป้อนค ำค้น ที่ช่องค้นหำบริหำรด้ำนบนของ

ตำรำง  ตัวอย่ำงกำรค้นหำดังรูป 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอแสดงกำรค้นหำที่หน้ำรำยงำน 

การ Export ข้อมูล 
ที่หน้ำรำยงำนผู้ใช้สำมำรถท ำกำร Export ข้อมูลไปเป็นไฟล์ Excel เพือ่น ำข้อมูลไปใช้งำนต่อได้ 

 
รูปภำพ  หน้ำจอแสดงตัวอย่ำงกำร Export ข้อมูลเป็น Excel 
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รูปภำพ  ตัวอย่ำงหน้ำจอข้อมูล Excel ที่ได้ท ำกำร Export จำกระบบรำยงำน 

 

รูปแบบรายงานที่ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 
ส ำหรับรูปแบบรำยงำนที่ให้บริกำรเรียกดูผ่ำนเว็บไซต์ ประกอบไปด้วยรำยงำนดังต่อไปนี้ 

รายงานแสดงจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาที่ท าหน้าที่สอน 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำที่ท ำหน้ำที่สอน 
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รายงานแสดงจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาแยกตามแผนกวิชา/งานที่สังกัด 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำแยกตำมแผนกวิชำ/งำนที่สังกัด 

รายงานจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
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รายงานสรุปจ านวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนสรุปจ ำนวนผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

รายงานแสดงจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษาโดยจัดกลุ่มตามต าแหน่ง และสถานศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำโดยจัดกลุ่มตำมต ำแหน่ง และสถำนศึกษำ 



 
คู่มือใช้งานระบบรายงานผ่านเว็บไซต์ 
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รายงานแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากรอาชีวศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกรอำชีวศึกษำ 

รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษา และวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำ และวุฒิกำรศึกษำสูงสดุ 

 



 
คู่มือใช้งานระบบรายงานผ่านเว็บไซต์ 
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รายงานแสดงข้อมูลบุคลากรอาชีวศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำ 

รายงานแสดงรายชื่อสถานศึกษาภายในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

 
รูปภำพ ตัวอย่ำงหน้ำจอรำยงำนแสดงรำยช่ือสถำนศึกษำภำยในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

 


