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คู่มือติดตั้ง Mobile App และใช้งานส าหรับ 
Mobile ที่ใช้ระบบ Windows Phone 

ขั้นตอนกำรติดตั้งและใช้งำนงำน Mobile App ส ำหรับระบบปฏิบัตกำร Windows Phone มีรำยงำนละเอียดดังนี้ 

 การติดตั้ง Application 

 การใช้งาน Application เพื่อเรียกดูรายงาน 
o รำยงำนสรุปจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ 
o ค้นหำสถำนศึกษำ (แสดงรำยงำนตำมรำยสถำนศึกษำ) 
o รำยงำนแยกตำมต ำแหน่ง 
o รำยงำนแยกตำมวิทยฐำนะ 
o รำยงนแยกตำมเพศ 
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การใช้งาน Application เพ่ือเรียกดูรายงาน 
การใช้งานเมนูเพื่อเรียกดูรายงาน 
เลือกแทบเมนู  หรือสไลด์หน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดงเมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ   

 

1.  หน้ำแรก : ส ำหรับแสดงหน้ำจอส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

2.  สรุปจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำ : ส ำหรับดู
ภำพรวมจ ำนวนบุคลำกรอำชีวทั้งหมด 

3.  ค้นหำสถำนศึกษำ : ส ำหรับกำรค้นหำ
สถำนศึกษำ โดยจะแบ่งแยกออกเป็นส่วนของภูมิภำค 
และจังหวัดเพ่ือให้ท ำกำรค้นหำได้เร็วขึ้น 

4.  แยกตำมต ำแหน่ง : ส ำหรับรำยงำนแบ่งแยกตำม
ต ำแหน่งที่ท ำหน้ำที่สอน 

5.  แยกตำมวิทยฐำนะ : ส ำหรับรำยงำนสรุปจ ำนวน
บุคลำกรอำชีวศึกษำที่แยกตำมวิทยฐำนะ 

6.  แยกตำมเพศ : ส ำหรับบอกจ ำนวนบุคลำกร
อำชีวศึกษำที่แยกออกเป็นเพศหญิงและเพศชำย 

7.  เกี่ยวกับโปรแกรม : แสดงโครงกำรกำรบริหำร
จัดกำรและให้ข้อมูลบุคลำกรอำชีวศึกษำเชิงสถิติผ่ำน
ระบบเครือข่ำยและอุปกรณ์สมำร์ทโฟ 
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รายงานสรุปจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษา 
 

 
 

1. เลือกแทบเมนู  หรือสไลด์หน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดง
เมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ  จำกนั้นเลือกเมนู สรุปจ านวน
บุคลากรอาชีวศึกษา 

 

 
 

2. เมื่อเลือกเมนู สรุปจ านวนบุคลากรอาชีวศึกษา จะแสดง
จ ำนวนสถำนศึกษำทั้งหมด และแสดงจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
หำกต้องกำรทรำบสรุปข้อมูลจ ำแนกตำมภูมิภำค ให้เลือก
รำยกำรภูมิภำคที่ต้องกำร เช่น “กรุงเทพและปริมณฑล” 
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3. เมื่อเลือกรำยกำรภูมิภำคที่ต้องกำร จะปรำกฎจ ำนวนสถำนศกึษำ
และ จ ำนวนบคุลำกรแตล่ะจงัหวดัของภมูิภำคนัน้ จำกนัน้เลอืกจงัหวดั
ทีท่ำ่นต้องกำรทรำบข้อมลู 

 

4. เมื่อเลือกจังหวัดที่ต้องกำร จะปรำกฎรำยกำรช่ือสถำนศึกษำและ
จ ำนวนบุคคลกร ของจังหวดัที่เลือก จำกนัน้เลือกสถำนศึกษำที่ท่ำน
ต้องกำรทรำบข้อมลู 
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5. เมื่อเลือกสถำนศึกษำท่ีต้องกำร จะปรำกฎรำยละเอียดสถำนศกึษำที่ทำ่นเลอืก 

  

แสดงรหัสสถำนศึกษำ ชื่อสถำนศึกษำ และ

หน้ำรำยละเอียดสถำนศึกษำ ที่ต้องกำร 

แสดงจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมเพศ 

 

 

 

 
 

แสดงจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมวิทยฐำนะ แสดงจ ำนวนบุคลำกรอำชีวศึกษำท่ีท ำหน้ำที่สอน 
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แสดงจ ำนวนบุคลำกรแยกตำมแผนกวิชำ/งำนที่สังกัด 
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ค้นหาสถานศึกษา (แสดงรายงานตามรายสถานศึกษา) 
 

 
 

1. เลือกแทบเมนู  หรือสไลด์หน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดงเมนู
ต่ำงๆ ตำมรูปภำพ  จำกนั้นเลือกเมนู ค้นหำสถำนศึกษำ 

 

เมื่อเลอืกเมน ูค้นหำสถำนศกึษำ ให้ท ำตำมล ำดบัดงันี ้

2. ให้ท ำกำรเลอืกภมูิภำคที่ทำ่นต้องกำร 
3. ให้ท ำกำรเลอืกจงัหวดัที่ทำ่นต้องกำร 
จะปรำกฎรำยช่ือสถำนศกึษำในจงัหวดัที่ทำ่นได้ท ำกำรเลอืก 

4. หำกท่ำนทรำบช่ือสถำนศึกษำที่ ต้องกำร ท่ำนสำมำรถกรอกช่ือ
สถำนศกึษำลงในช่องค้นหำ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรค้นหำข้อมลู 
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รายงานแยกตามต าแหน่ง 
 

 
 

1. เลือกแทบเมนู  หรือสไลหน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดง
เมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ  จำกนั้นเลือกเมนู แยกตำมต ำแหน่ง 

 

2. เมื่อเลือกเมนู แยกตำมต ำแหน่ง จะแสดงรำยงำนแสดง
จ ำนวนบุคลลำกรอำชีวศึกษำที่ท ำหน้ำที่สอน 
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รายงานแยกตามวิทยฐานะ 
 

 
 

1. เลือกแทบเมนู  หรือสไลด์หน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดง
เมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ  จำกนั้นเลือกเมนู แยกตำมวทิยฐำนะ 

เมื่อเลือกเมนู แยกตำมวทิยฐำนะ จะแสดงรำยกำรสรุปจ ำนวนบุคลลำกรอำชีวศึกษำแยกตำมวิทยฐำนะ 
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รายงานแยกตามเพศ 
 

 
 

1. เลือกแทบเมนู  หรือสไลหน้ำจอไปทำงขวำ จะแสดง
เมนูต่ำงๆ ตำมรูปภำพ  จำกนั้นเลือกเมนู แยกตำมเพศ 

 

2. จะแสดงรำยงำนสรุปจ ำนวนบุคคลำกรอำชีวศึกษำแยก
ตำมเพศ 

 

 

 


