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คู่มือติดตั้ง Mobile App และใช้งานส าหรับ 
Mobile ที่ใช้ระบบ Android 
ขั้นตอนกำรติดตั้งและใช้งำน Mobile App ส ำหรับระบบปฏิบัตกำร Android มีรำยงำนละเอียดดังนี้ 

 การใช้งาน Application เพื่อเรียกดูรายงาน 
o รำยงำนสรุปจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
o ค้นหำสถำนศึกษำ (แสดงรำยงำนตำมรำยสถำนศึกษำ) 
o รำยงำนแยกตำมต ำแหน่ง 
o รำยงำนแยกตำมวิทยฐำนะ 
o รำยงำนแยกตำมเพศ 
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การใช้งาน Application เพ่ือเรียกดูรายงาน 
รายงานสรุปจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษา 
1. เลือกแทบเมนู   จะแสดงเมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ 

 
2. หน้ำเมนูต่ำงๆ 

  

1)  หน้ำแรก : ส ำหรับแสดงหน้ำจอส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

2)  สรุปจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ : ส ำหรับดูภำพรวม
จ ำนวนบุคลำกรอำชีวทั้งหมด 

3)  ค้นหำสถำนศึกษำ : ส ำหรับกำรค้นหำสถำนศึกษำ 
โดยจะแบ่งแยกออกเป็นส่วนของภูมิภำค และจังหวัด
เพ่ือให้ท ำกำรค้นหำได้เร็วขึ้น 

4)  แยกตำมต ำแหน่ง : ส ำหรับรำยงำนแบ่งแยกตำม
ต ำแหน่งที่ท ำหน้ำที่สอน 

5)  แยกตำมวิทยฐำนะ : ส ำหรับรำยงำนสรุปจ ำนวน
บุคลำกรอำชีวศึกษำที่แยกตำมวิทยฐำนะ 

6)  แยกตำมเพศ : ส ำหรับบอกจ ำนวนบุคลำกร
อำชีวศึกษำที่แยกออกเป็นเพศหญิงและเพศชำย 

7)  เกี่ยวกับโปรแกรม : แสดงโครงกำรกำรบริหำรจัดกำร
และให้ข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำเชิงสถิติผ่ำนระบบ
เครือข่ำยและอุปกรณ์สมำร์ทโฟน 
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3. เลือก    สรุปจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ 

 
3.1. แสดงหน้ำจ ำนวนบุคลำกรตำมภูมิภำคท่ีเลือก 

 
  

1) แสดงจ ำนวนสถำนศึกษำท้ังหมด 

2) แสดงจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 

3) แสดงผลสรุปข้อมูลจ ำแนกตำมภูมิภำค 

1)   สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 

2)   สำมำรถกดเลือกภูมิภำคท่ีต้องกำรได้ 
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3.2. แสดงหน้ำจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมสถำนศึกษำ 

 
3.3. แสดงหน้ำรำยละเอียดสถำนศึกษำ 

 
  

1)    สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 

1)   สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 



 
คู่มือติดตั้ง Mobile App และใช้งานส าหรับ Mobile ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 

จัดท ำโดย: ธีรยุทธ์  ศิลำเกษ  Page 5 
เวอร์ชั่น: 1.0.0 

3.4. แสดงหน้ำรำยละเอียดสถำนศึกษำ 

 
3.5. แสดงหน้ำรำยละเอียดสถำนศึกษำ 

 
  

1)   สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 

2) แสดงรหัสสถำนศึกษำและชื่อสถำนศึกษำท่ีต้องกำร 

3) แสดงจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมเพศ 

1)   สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 

2) แสดงรหัสสถำนศึกษำและชื่อสถำนศึกษำท่ีต้องกำร 

3) แสดงจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมวิทยฐำนะ 
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3.6. แสดงหน้ำรำยละเอียดสถำนศึกษำ 

 
 

ค้นหาสถานศึกษา (แสดงรายงานตามรายสถานศึกษา) 

1.   ค้นหำสถำนศึกษำ โดยเลือกภูมิภำคท่ีต้องกำร 

  

1)   สำมำรถท ำกำรย้อนกลับไปก่อนหน้ำนี้ได้ 

2) แสดงรหัสสถำนศึกษำและชื่อสถำนศึกษำท่ีต้องกำร 

3) แสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำท่ีท ำหน้ำที่สอน 

1)   สำมำรถเลือกเปลี่ยนเมนูที่ต้องกำรได้ 

2)   สำมำรถกดเลือกภูมิภำคท่ีต้องกำรได้ 
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1.1. แสดงหน้ำค้นหำข้อมูล 

 
1.2. แสดงหน้ำของจังหวัดและวิทยำลัยที่ค้นหำข้อมูล 

  

1)   สำมำรถเลือกเปลี่ยนเมนูที่ต้องกำรได้ 

2)   สำมำรถกดเลือกจังหวัดที่ต้องกำรได้ 

1) สำมำรถค้นหำวิทยำลัย 

ในจังหวัดที่เลือกได้ตำมต้องกำร 
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รายงานแยกตามต าแหน่ง 

1. เลือก    แยกตำมต ำแหน่ง แสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำที่ท ำหน้ำที่สอน 

 

รายงานแยกตามวิทยฐานะ 
1. เลือก    แยกตำมวิทยฐำนะ แสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำแยกตำมวิทยฐำนะ 
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รายงานแยกตามเพศ 
1. เลือก    แยกตำมเพศ จะแสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำแยกตำมเพศหญิงและเพศชำย 

 
 


