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บทน า 
 ตำมที่ นำยกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนและกำรบริกำร
ภำครัฐเพ่ือบูรณำกำรฐำนข้อมูลประชำชนของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีมติให้กระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบจัดท ำฐำนข้อมูลกลุ่มคนเร่ร่อน ขอทำน คนไร้ที่พ่ึง
และกลุ่มผู้ที่อยู่ในสภำวะยำกล ำบำกให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ปัญหำและ
ก ำหนดแนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือตรงกับควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย และเน้นให้มีกำร
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับกรมกำรปกครองเพ่ือให้บริกำรกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ประกอบกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของ
มนุษย์ ซึ่งแบ่งบทบำทภำรกิจตรงกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งนี้กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ได้มีบทบำท
ภำรกิจในกำรบริกำรแก่กลุ่มเป้ำหมำย คนขอทำน คนไร้ที่ พ่ึง ตลอดจนกลุ่มผู้ที่อยู่ในสภำวะ
ยำกล ำบำก สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งให้ส่วนรำชกำรท ำหน้ำที่บริกำรประชำชน ให้มีควำม
สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงและสถำนกำรณ์เพ่ือขับเคลื่อน และบูรณำกำรในกำรท ำงำนและเป็น
กำรส่งเสริมให้กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรขั้นพ้ืนฐำน 
 จำกอ ำนำจหน้ำที่ของกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรคุ้มครองคน
ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2557  ที่ต้องจัดให้มีสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง เพ่ือท ำหน้ำที่
ส ำรวจติดตำมปัญหำ สืบเสำะข้อมูล และพระรำชบัญญัติควบคุมขอทำน พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ด ำเนินกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติงำนทั้งเชิงรุกในกำรจัดระเบียบคนทำน และเชิงรับกำรฟ้ืนฟูและพัฒนำศักยภำพ
คนขอทำนภำยหลังด ำเนินกำรจัดระเบียบ ทั้งนี้ในกำรด ำเนินกำรภำรกิจนั้น โดยเฉพำะกำรค้นหำ
ข้อมูล ประวัติ ควำมเป็นมำที่เพียงพอต่อกำรให้ควำมช่วยเหลือ เพ่ือกำรน ำข้อมูลมำประเมินวินิจฉัย
และคัดกรองผู้ใช้บริกำรจ ำแนกสภำพควำมต้องกำร ปัญหำ และจัดบริกำรที่เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร 
จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบันทึก รวบรวม สืบค้นและประมวลผลข้อมูลให้ผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือให้
ผู้บริหำรสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้ทันที อีกทั้งเป็นกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 
 ระบบสำรสนเทศผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus) เป็นระบบ
สำรสนเทศส ำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงภำครัฐและข้อมูล
ระหว่ำงองค์กรให้มีประสิทธิภำพและสำมำรถตอบสนองต่อกำรบริกำรข้อมูลแก่ภำครัฐและประชำชน
พร้อมทั้งสำมำรถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงองค์กรได้ 
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รูปแบบสัญลักษณ์มาตรฐาน และความต้องการพื้นฐานที่ใช้ในระบบ 

รูปแบบสัญลักษณ์มาตรฐาน 
สัญลักษณ์ ค าอธิบาย สัญลักษณ์ ค าอธิบาย 

 ค้นหำข้อมูล 
 

แบบประเมินรำยบุคคล 

 สร้ำง/เพ่ิมรำยกำร 
 

ลบ 

 
ทะเบียนประวัติรำยบุคคล  ส่งออก PDF 

 
แก้ไข  ส่งออก Excel 

 
   

 

ความต้องการพื้นฐานที่ใช้ในระบบ 
กำรเข้ำใช้งำนระบบสำรสนเทศผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง (Quality Life Plus)  

ต้องมีกำรเข้ำใช้งำนผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต โดยสำมำรถเรียกใช้งำนระบบผ่ำนเว็บบรำวเซอร์ ได้แก่ 
Mozilla Firefox เวอร์ชั่น 33 .xx  ขึ้นไป, Internet Explorer เวอร์ชั่น 11.xx ขึ้นไป Apple Safari 
Version 7.x.x ขึ้นไป, Google Chrome Version 38.x.x ขึ้นไป 
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ระบบสารสนเทศผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 
ส่วนผู้ดูแลระบบ (Administrator) 

 
การ Login เข้าสู่ระบบ  

กำรเข้ำใช้งำนระบบจะต้องเข้ำใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต ซ่ึงแต่ละรหัสผู้ใช้งำนจะมีระดับสิทธิ์
ในกำรเข้ำถึงแอพพลิเคชั่นและระดับควำมลึกของรำยกำรข้อมูลที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 

- เปิด Web browser เช่น Google Chrome, Mozilla Firefox 
- กรอก URL ที่ใช้ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำน  http://www.qlifeplus.com/  จำกนั้นกดปุ่ม 

Enter ที่แป้นพิมพ์ ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้ง ดังรูป 
 

 
รูปที่  1  แสดงกำรกรอก URL ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

 
- ระบบจะแสดงหน้ำจอ Login เข้ำสู่ระบบโดยจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 
รูปที่  2 แสดงกำรกรอก URL ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ 

 
- จำกนั้นกรอก Username (ชื่อผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่ำน) จำกนั้นกดปุ่ม Enter ที่

แป้นพิมพ์ ที่คีย์บอร์ด 1 ครั้ง ดังรูป 
 

http://www.qlifeplus.com/
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ผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรระบุข้อมูลที่ถูกต้องให้สัมพันธ์กันกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐำนข้อมูลระบบ 
กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อควำมแจ้งเตือนดังรูป 
 

 
รูปที่  3 แสดงข้อควำมแจ้งเตือนกรณีข้อมูลกำรเข้ำสู่ระบบไม่ถูกต้อง 

 
ผู้ดูแลระบบต้องท ำกำรระบุข้อมูลที่ถูกต้องให้สัมพันธ์กันกับข้อมูลที่มีอยู่ในฐำนข้อมูลระบบ 

กรณีที่ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้ำจอดังรูป 
 

 
รูปที่  4 แสดงหน้ำจอหลักของระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ 
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ระบบแสดงเมนูส่วนย่อยของระบบดังนี้ 
1. ระบบฟ้ืนฟูสมรรถภำพรำยบุคคล  (Individual Rehabilitation Program 

System) 
2. รำยงำนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (Executive Information System) 
3. ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ (User Authority System) 
4. ระบบจัดกำรแบบประเมิน (Evaluation Form Management System) 
5. ระบบบริกำรข้อมูล (Web Service) 
6. ดำวน์โหลด (Download)  
 

 ผู้ใช้งำนระบบสำมำรถใช้เลือกแถบเมนู “ ” เพ่ือแสดงรำยระเอียด
ของเมนูย่อยส่วนเมนูของผู้ดูและระบบดังภำพ 
 

 
รูปที่  5 แสดงแถบเมนูหลักของผู้ดูแลระบบ 
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1. ระบบฟื้นฟูสมรรถภาพรายบุคคล  (Individual Rehabilitation Program System) 
 

 
รูปที่  6 แสดงหน้ำจอหลักเพ่ือเข้ำระบบฟ้ืนฟูสมรรถภำพรำยบุคคล   

 ระบบฟ้ืนฟูสมรรถภำพรำยบุคคล  (Individual Rehabilitation Program System) เป็น
ระบบที่จัดกำรข้อมูล โดยหน้ำจอหลักของระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. แสดงรำยละเอียดข้อมูลเชิงสถิติประกอบด้วย 
 ผลกำรประเมินผู้เข้ำรับบริกำร 
 สถิติสำเหตุกำรรับเข้ำ 
 สถิติสำเหตุกำรจ ำหน่ำย 

สถิติจ ำแนกจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
2. แสดงรำยละเอียดรำยบุคคลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลหลักดังนี้ 
 ชื่อ สกลุ 
 วัน เดือน ปีเกิด 
 เลขทะเบียนประวัติ 
 เพศ 
 ศำสนำ 
 ที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำ (ตำมเอกสำรอ้ำงอิง) 
 ชื่อสถำนที่คุ้มครอง 
 วันที่รับเข้ำ (จ ำนวนวันตั้งแต่รับเข้ำ /วัน) 
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รูปที่  7 แสดงหน้ำจอหลักระบบฟื้นฟูสมรรถภำพรำยบุคคล 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรแสดงผลหน้ำจอออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
 หมำยเลข 1 ส่วนแสดงรำยละเอียดข้อมูลเชิงสถิติ 
 หมำยเลข 2 รำยละเอียดรำยบุคคล 

1.1 เพ่ิมข้อมูลบุคคล 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือท ำกำรเพ่ิมข้อมูลบุคคล จำกส่วนเมนูด้ำนบนขวำมือ
ดังรูป  
 

 
รูปที่  8 แสดงเมนูเพ่ิมข้อมูลบุคคล 

 

 หลังจำกผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ ” ระบบแสดงหน้ำจอส ำหรับค้นหำข้อมูลบุคคลดังรูป 
 

 
รูปที่  9 หน้ำจอเพ่ิมข้อมูลบุคคล 

จำกรูปแสดงผลหน้ำจอเพ่ิมข้อมูลบุคคล โดยผู้ดูแลระบบสำมำรถค้นหำข้อมูลของบุคคลได้
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โดยกรอกรำยละเอียดข้อมูลดังนี้ 
ชื่อ 
นำมสกุล 
ชื่อเล่น 
หมำยเลขบัตรประชำชน 
เพศ 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่ต้องกำรลงทะเบียนใหม่โดยกรอกข้อมูล

รำยละเอียดข้อมูลของบุคคลระบบและกดปุ่มค้นหำ “ ” ระบบข้อมูลกำรค้นหำของบุคคล
ในระบบและแสดงผลดังรูป 

 

 
รูปที่  10 แสดงผลข้อมูลกำรค้นหำของบุคคล 

 กรณีที่ผู้ดูแลระบบต้องกำรเพ่ิมข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคคลใหม่ให้กดปุ่มค้นหำ “

” จำกนั้นระบบแสดงปุ่มลงทะเบียนประวัติใหม่ “ ” ดังรูป 
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รูปที่  11 แสดงปุ่มลงทะเบียนประวัติใหม่ 

 เมื่อผู้ดูและระบบกดปุ่มลงทะเบียนประวัติใหม่ “ ” ระบบแสดงผลดังนี้ 
 ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
 ข้อมูลส่วนตัว 
 ที่อยู่ 
 ลักษณะทำงกำยภำพ 
 เอกสำรอ้ำงอิง 
 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลเฉพำะ 
 
 ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 

 
รูปที่  12 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรแสดงผลหน้ำจอออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 
 หมำยเลข 1 บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนประวัติ 

 หมำยเลข 2 เลือกวันที่รับเข้ำโดยเลือก “ ” ระบบแสดงปฏิทิน 
หมำยเลข 3 บันทึกเลขที่หนังสือค ำสั่ง  
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 ข้อมูลส่วนตัว 
 

 
รูปที่  13 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนข้อมูลส่วนตัว 

 
จำกรูปแสดงผลหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนข้อมูลส่วนตัวดังนี้ 
ชื่อ  ระบุชื่อของผู้ลงทะเบียนใหม่ ในกรณีท่ีไม่ทรำบให้ระบุเป็น“ ” 
นำมสกุล  ระบุนำมสกุลของผู้ลงทะเบียนใหม่ 
ชื่อเล่น/ชื่อที่ตั้งข้ึนเอง  ระบุชื่อเล่นหรือชื่อที่ตั้งข้ึนเอง 
เพศ   ให้เลือกเพศชำย หรือ เพศหญิง 

วันเดือนปีเกิด  เลือกระบุวันเดือนปีเกิดโดยเลือก “ ” ระบบแสดงปฏิทิน 

ศำสนำ   เลือกระบุศำสนำโดยเลือก “ ” ระบบแสดงศำสนำ 

สัญชำติ   เลือกระบุสัญชำติโดยเลือก“ ” 

เชื้อชำติ   เลือกระบุโดยเลือก “ ” 
อำชีพ   ระบุอำชีพ 
กำรศึกษำ ระบุกำรศึกษำ 
ประเภทผู้ใช้บริกำร เลือกระบุประเภทผู้ใช้บริกำร 
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ที่อยู่ 

 
รูปที่  14 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนที่อยู่ 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรแสดงผลหน้ำจอออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
หมำยเลข 1 บันทึกข้อมูลที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำประกอบด้วย 
  ที่อยู่ 
  จังหวัด 
  อ ำเภอ/เขต 
  ต ำบล/แขวง 
  ต่ำงประเทศ * ในกรณีที่พบที่อยู่ต่ำงประเทศให้ระบุที่อยู่ 

 หมำยเลข 2 บันทึกข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน/สถำนที่พบ/หน่วยงำน 
  ที่อยู่ 
  จังหวัด 
  อ ำเภอ/เขต 
  ต ำบล/แขวง 
  ต่ำงประเทศ * ในกรณีที่พบที่อยู่ต่ำงประเทศให้ระบุที่อยู่ 
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ลักษณะทางกายภาพ 

 
รูปที่  15 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ในส่วนของลักษณะทำงกำยภำพ 

จำกรูปแสดงผลหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ในส่วนของลักษณะทำงกำยภำพดังนี้ 
ส่วนสูง  ระบุส่วนสูงหน่วยเป็นเซนติเมตร 
น้ ำหนัก  ระบุน้ ำหนักหน่วยเป็นกิโลกรัม 
ต ำหนิ  ระบุต ำหนิ 
รูปพรรณ ระบุรูปพรรณ 

อัพโหลดรูปภำพ สำมำรถอัพโหลดรูปภำพโดยเลือก “ ” ระบบสำมำรถรองรับ
ประเภทไฟล์ในรูปแบบ PNG,JPG และ GIF ที่มีขนำดไฟล์ไม่เกิน 2  MB  เท่ำนั้น 
  
 เอกสารอ้างอิง 

 
รูปที่  16 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนเอกสำรอ้ำงอิง 
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จำกรูปแสดงผลหน้ำจอหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนเอกสำรอ้ำงอิงผู้ดูแลระบบสำมำรถ

ระบุรำยละเอียดและอัพโหลดรูปภำพโดยเลือก “ ” ระบบสำมำรถรองรับประเภทไฟล์ใน
รูปแบบ PNG,JPG และ GIF ที่มีขนำดไฟล์ไม่เกิน 2  MB  เท่ำนั้นโดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ทะเบียนบ้ำน 
หนังสือเดินทำง 
บัตรประจ ำตัวคนพิกำร 
 พิกำรทำงกำรมองเห็น 
 พิกำรทำงกำรได้ยินหรือสื่อควำมหมำย 
 พิกำรทำงกำยหรือกำรเคลื่อนไหว 
 พิกำรทำงจิตใจหรือพฤติกรรม 
 พิกำรทำงสติปัญญำหรือกำรเรียนรู้ 
ทรัพย์สิน 
 เงินสด 
 โทรศัพท์ 
 อ่ืนๆ ระบุ 
หนังสือต่ำงด้ำว 
สูติบัตร 
บันทึกรำยงำนประจ ำวันจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ใบรับรองผลกำรศึกษำ 
ใบรับรองแพทย์ 
 ทำงกำย 
 ทำงจิต 
ประวัติกำรรับประทำนยำ 
 รับประทำนยำ 
 ไม่รับประทำนยำ 
อ่ืนๆ 
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 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 
รูปที่  17 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

จำกรูปแสดงผลหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลระบบระบุ
รำยละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ชื่อ-นำมสกุล  ระบชุื่อ-นำมสกุลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เบอร์โทรศัพท์  ระบุเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
ที่อยู่   ระบุท่ีอยู่ของบุคคลที่เก่ียวข้อง 
ควำมสัมพันธ์  ระบุควำมสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ข้อมูลเฉพาะ 

 
รูปที่  18 แสดงหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนข้อมูลเฉพำะ 

จำกรูปแสดงผลหน้ำจอกำรลงทะเบียนใหม่ส่วนข้อมูลเฉพำะ ผู้ดูแลระบบระบุรำยละเอียด
ข้อมูลเฉพำะดังนี้ 

โรคประจ ำตัว  ระบุรำยชื่อโรคประจ ำตัวของผู้ลงทะเบียนใหม่ 
ประวัติกำรแพ้ยำ  ระบุประวัติกำรแพ้ยำของผู้ลงทะเบียนใหม่ 
สถำนที่พบตัว 
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เมื่อผู้ดูแลระบบกรอกรำยละเอียดกำรลงทะเบียนประวัติใหม่ตำม ส่วนของเจ้ำหน้ำที่, ข้อมูล
ส่วนตัว , ที่อยู่ , ลักษณะทำงกำยภำพ , เอกสำรอ้ำงอิง , บุคคลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเฉพำะเรียบร้อย
ระบบแสดงปุ่มดังรูป 
 ปุ่มบันทึก  เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนใหม่ 
 ปุ่มบันทึกและเพ่ิมใหม ่ เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนใหม่ 
 ย้อนกลับ  เพ่ือย้อนกลับหน้ำจอหลัก 
 ลบรำยกำร  เพ่ือลบรำยกำร 

 

1.2 ค้นหำข้อมูล 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือท ำกำรค้นหำข้อมูลบุคคล จำกส่วนเมนูด้ำนบน
ขวำมือดังรูป  
 

 
รูปที่  19 แสดงเมนูค้นหำ 

หลังจำกผู้ดูแลระบบกดปุ่ม “ ” ระบบแสดงหน้ำจอส ำหรับค้นหำข้อมูลบุคคลดังรูป 
 

 
รูปที่  20 แสดงหน้ำจอค้นหำข้อมูล 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรแสดงผลหน้ำจอออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
หมำยเลข 1 ระบุเงื่อนไขกำรค้นหำข้อมูลได้ดังนี้ 
  ปีงบประมำณ 
  หน่วยงำน 
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  เลขที่เอกสำรอ้ำงอิง (ตำมเอกสำรอ้ำงอิง) 
  ชื่อ หรือ นำมสกุล 
  เพศ 
  สถำนะ (รับเข้ำ หรือ จ ำหน่ำย) 
  ที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำ (ประเทศ จังหวัด อ ำเภอ ต ำบล) 
  กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้เข้ำรับบริกำร จ ำแนกตำมผลกำรประเมิน 
หมำยเลข 2  เลือกกำรเรียงล ำดับประกอบด้วย ชื่อ – นำมสกุล , อำยุ , วันที่เข้ำพัก 

 เมื่อผู้ดูและระบบระบุและเลือกเง่ือนไขเพ่ือค้นหำข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มตั้งค่ำตำมสถำนะ
ดังนี้ 
 ปุ่มค้นหำ เพ่ือท ำกำรค้นหำข้อมูลที่ต้องกำร 
 ปุ่มล้ำงค่ำ เพ่ือล้ำงค่ำข้อมูลที่ระบุหรือเลือกไว้ข้ำงต้น 
 ปุ่มย้อนกลับ เพ่ือกลับหน้ำจอหลัก 
 

 เมื่อผู้ดูแลระบบระบุและเลือกเงื่อนไขเพ่ือค้นหำข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มค้นหำ  “ ” 
ระบบแสดงข้อมูลกำรค้นหำดังรูป 

 
รูปที่  21 แสดงหน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูล 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรหน้ำจอแสดงผลกำรค้นหำข้อมูลเป็น 2 ส่วนได้แก่ 
หมำยเลข 1แสดงรำยละเอียดข้อมูลเชิงสถิติประกอบด้วย 

 ผลกำรประเมินผู้เข้ำรับบริกำร 
 สถิติสำเหตุกำรรับเขำ้ 
 สถิติสำเหตุกำรจ ำหน่ำย 

สถิติจ ำแนกจ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย 
หมำยเลข 2  แสดงข้อมูลกำรค้นหำข้อมูลบุคคลตำมเงื่อนไขท่ีผู้ดูแลระบบระบุไว้ 
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1.3 ทะเบียนประวัติรำยบุคคล 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรให้ระบบแสดงรำยละเอียด “ทะเบียนประวัติรำยบุคคล”ให้ผู้แล

ระบบใช้เม้ำส์คลิกท่ีกึ่งกลำงของข้อมูลระบบแสดงเมนูดังรูป 
 

 
รูปที่  22 แสดงขั้นตอนกำรเลือกเมนู “ทะเบียนประวัติรำยบุคคล” 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงรำยละเอียดข้อมูลทะเบียนประวัติ
รำยบุคคลดังรูป 

 

 
รูปที่  23 ระบบแสดงผลทะเบียนประวัติรำยบุคคล 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรหน้ำจอแสดงผลทะเบียนประวัติบุคคลเป็น 4 ส่วนได้แก ่
หมำยเลข 1 แสดงรำยละเอียดข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย 
   - ชื่อ นำมสกุล  
   - ชื่อเล่น  
   - รำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง 
   - วันเดือนปีเกิด 
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   - อำยุ 
   - เพศ 
   - ศำสนำ 
   - ที่อยู่ตำมภูมิล ำเนำ 
   - ที่อยู่ปัจจุบัน 
   - บุคลิกที่เก่ียวข้อง 
   - ลักษณะทำงกำยภำพ 
หมำยเลข 2 แสดงข้อมูลกำรรับเข้ำ/จ ำหน่ำย 
หมำยเลข 3 แสดงผลกำรประเมิน 
หมำยเลข 4 แสดงผลกำรช่วยเหลือและฟ้ืนฟู 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรส่งออกข้อมูลผลทะเบียนประวัติรำยบุคคลในรูปแบบ PDF ให้ผู้ดูแล

ระบบเลือก “ ” เพ่ือส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF 
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1.4 แก้ไขทะเบียนประวัติ 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรให้ระบบแสดงรำยละเอียด “แก้ไขทะเบียนประวัติ” ให้ผู้แล

ระบบใช้เม้ำส์คลิกท่ีกึ่งกลำงของข้อมูลระบบแสดงเมนูดังรูป 
 

 
รูปที่  24 แสดงขั้นตอนกำรเลือกเมนู “แก้ไขทะเบียนประวัติ” 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” ระบบแสดงรำยละเอียดข้อมูลำยบุคคลที่ต้องกำร
แก้ไขดังรูป 

 

 
รูปที่  25 ระบบแสดงผลทะเบียนประวัติรำยบุคคลที่ต้องกำรแก้ไข 

 
 จำกรูประบบแสดงรำยกำรค้นหำข้อมูลรำยบุคคลประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 ส่วนของเจ้ำหน้ำที่ 
 ข้อมูลส่วนตัว 
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 ที่อยู่ 
 ลักษณะทำงกำยภำพ 
 เอกสำรอ้ำงอิง 
 บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลเฉพำะ 
เมื่อผู้ดูและระบบกรอกรำยละเอียดกำรลงทะเบียนประวัติใหม่ตำม ส่วนของเจ้ำหน้ำที่, 

ข้อมูลส่วนตัว , ที่อยู่ , ลักษณะทำงกำยภำพ , เอกสำรอ้ำงอิง , บุคคลที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลเฉพำะ
เรียบร้อยให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยืนยันกำรแก้ไขข้อมูล 

 

ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” ระบบท ำกำรตรวจสอบสิทธิ์กำรเข้ำถึงข้อมูล
พบว่ำไม่ตรงกับหน่วยงำนของผู้ดูแลระบบ ระบบแสดงกล่องข้อควำมแจ้งเตือนดังรูป 

 

 
รปูที่  26 แสดงผลกำรแจ้งเตือนกรณีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลข้ำมหน่วยงำน 
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1.5 แบบบันทึกกำรรับเข้ำ / จ ำหน่ำย 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรให้ระบบแสดงรำยละเอียด “แบบบันทึกกำรรับเข้ำ/จ ำหน่ำย” 

ให้ผู้แลระบบใช้เม้ำส์คลิกท่ีกึ่งกลำงของข้อมูลระบบแสดงเมนูดังรูป 
 

 
รูปที่  27 แสดงขั้นตอนกำรเลือกเมนู “แบบบันทึกกำรรับเข้ำ/จ ำหน่ำย” 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงรำยละเอียดข้อมูลแบบบันทึกกำรรับเข้ำ/
จ ำหน่ำยรำยบุคคลดังรูป 

 
รูปที่  28 แสดงรำยละเอียดกำรรับเข้ำ/จ ำหน่ำย 

จำกรูประบบแสดงรำยละเอียดกำรรับเข้ำและจ ำหน่วยรำยบุคคลโดยประกอบด้วยข้อมูล
หน่วยงำนที่รับเข้ำและจ ำหน่วย รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ วันที่รับเข้ำ ผุ้บันทึกรับเข้ำ สำเหตุกำรรับเข้ำ 
รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับแจ้งจ ำหน่ำย วันที่จ ำหน่ำย ผู้บันทึกจ ำหน่ำย สำเหตุที่จ ำหน่ำย ในกรณีที่ผู้ดูแล

ระบบต้องกำรเพิ่มข้อมูลรับเข้ำ/จ ำหน่ำยให้กดปุ่ม “ ” 
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1.6 แบบประเมินรำยบุคคล 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรให้ระบบแสดงรำยละเอียด “แบบประเมินรำยบุคคล” ให้ผู้แล

ระบบใช้เม้ำส์คลิกท่ีกึ่งกลำงของข้อมูลระบบแสดงเมนูดังรูป 
 

 
รูปที่  29 แสดงขั้นตอนกำรเลือกเมนู “แบบประเมินรำยบุคคล” 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือแสดงรำยละเอียดข้อมูลแบบประเมินรำยบุคคล
ดังรูป 

 

 

รูปที่  30 แสดงผลแบบประเมินรำยบุคคล 

จำกรูประบบแสดงผลกรประเมินรำยบุคคลประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 ชื่อหน่วยงำน 
 รำยชื่อผู้ประเมิน 
 แผนกำรฟื้นฟู 
 รำยชื่อผู้บันทึกประเมิน 
 ผลกำรประเมินรำยบุคคลประกอบด้วยมิติดังนี้  

ด้ำนร่ำงกำย  
ด้ำนจิตใจ  
ด้ำนสังคม 

 กรณีท่ีผู้ดูและระบบต้องกำรเพ่ิมแบบประเมินรำยบุคคลให้ผู้ดูแลระบบเลือกปุ่ม “ ” 
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ระบบแสดงแบบฟอร์มเพ่ือให้ผู้ดูแลระบบกรอกแบบกำรประเมินดังรูป 
 

 
รูปที่  31 แสดงแบบประเมินรำยบุคคล 

จำกรูปจะแบ่งส่วนกำรแสดงผลหน้ำจอออกเป็น 4 ส่วนได้แก ่
หมำยเลข 1 แสดงรำยละเอียดข้อมูลของผู้ที่ถูกประเมิน 
หมำยเลข 2 ระบุรำยละเอียดของเจ้ำหน้ำที่ผู้ประเมินและวันที่ที่ท ำกำรประเมิน 
หมำยเลข 3 ระบุประเภทของผู้ใช้บริกำร 
หมำยเลข 4 ท ำกำรประเมินโดยผู้ที่ประเมินเลือกคะแนนในกำรประเมิน 
เมื่อท ำกำรประเมินเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ระบบจะท ำกำรบันทึกผลข้อมูลลงยัง

ฐำนข้อมูล 
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1.7 ลบทะเบียนประวัติ 
เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรให้ระบบแสดงรำยละเอียด “ลบทะเบียนประวัติ” ให้ผู้แลระบบ

ใช้เม้ำส์คลิกท่ีกึ่งกลำงของข้อมูลระบบแสดงเมนูดังรูป 
 

 
รูปที่  32 แสดงขั้นตอนกำรเลือกเมนู “ลบทะเบียนประวัติ” 

ผู้ดูแลระบบสำมำรถกดปุ่ม “ ” เพ่ือท ำกำรลบทะเบียนประวัติระบบแสดงกล่อง
ข้อควำมเพ่ือแจ้งเตือนกำรลบข้อมูลดังรูป 

 

 
รูปที่  33 แสดงกล่องข้อควำมเพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูล 

 จำกรูปหำกต้องกำรลบข้อมูลทะเบียนประวัติให้กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันกำรลบทะเบียน
ประวัติ หำกต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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2. รายงานสารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive Information System) 

 
รูปที่  34 แสดงหน้ำจอหลักเพ่ือเข้ำรำยงำนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร 
 
ระบบรำยงำนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร (Executive Information System) เป็นรำยงำน

สำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรเพ่ือกำรน ำข้อมูลมำประเมินวินิจฉัยและคัดกรองผู้ใช้บริกำรจ ำแนกสภำพ
ควำมต้องกำร ปัญหำ และจัดบริกำรที่เหมำะสมกับผู้ใช้บริกำร จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีกำรบันทึก 
รวบรวม สืบค้นและประมวลผลข้อมูลให้ผู้ปฎิษัติงำน เพ่ือให้ผู้บริหำรสำมำรถน ำข้อมูลสำรสนเทศมำ
ใช้ประกอบกำรตัดสินใจได้ทันทีแบ่งออกเป็น  3 รำยงำนดังรูป 
 

 
รูปที่  35 แสดงหน้ำจอหลักระบบรำยงำนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำร 

 จำกรูปจะแบ่งรำยงำนหลักของระบบรำยงำนสำรสนเทศส ำหรับผู้บริหำรแบ่งออกเป็น 3 
รำยงำนดังนี้ 
 รำยงำนสรูปภำพรวมผลกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 
 ข้อมูลผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 รำยงำนข้อมูลกำรจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
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2.1 รำยงำนสรูปภำพรวมผลกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 
 

 
รูปที่  36 หน้ำจอรำยงำนสรูปภำพรวมผลกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

 จำกรูปแสดงหน้ำจอรำยงำนสรูปภำพรวมผลกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  ล ำดับ 
  รหัสหน่วยงำน 
  ชื่อหน่วยงำน 
  ภำพรวมของจ ำนวนคนผู้เข้ำรับบริกำร 
  ภำพรวมของจ ำนวนคนผู้ถูกจ ำหน่ำย 
  ภำพรวมของจ ำนวนคนที่คงเหลือของแต่ละหน่วยงำน 
 
 หำกผู้ดูแลระบบต้องกำรเรียกดูรำยละเอียดข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนใหเลือกกดปุ่ม “
” ระบบท ำกำรประมวลผลและแสดงข้อมูลรำยบุคคล กรณีที่ต้องกำรข้อมูลในรูปแบบ  Excel ให้กด

ปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel และต้องกำรข้อมูลในรูปแบบ PDF 

กดปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF 
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2.2 ข้อมูลผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 

 
รูปที่  37 หน้ำจอข้อมูลผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จำกรูปแสดงหน้ำจอข้อมูลผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 ล ำดับ 
 ประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 
 จ ำนวนผู้ใช้บริกำร 
 สภำพปัญหำแบ่งตำมประเภทควำมพิกำรและอ่ืนๆ 
 กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนำ 
 

 หำกผู้ดูแลระบบต้องกำรเรียกดูรำยละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงใน

รูปแบบ Excel ให้กดปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel และต้องกำร

ข้อมูลในรูปแบบ PDF กดปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ PDF 
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2.3 รำยงำนข้อมูลกำรจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 
 

 
รูปที่  38 หน้ำจอรำยงำนข้อมูลกำรจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง 

จำกรูปแสดงหน้ำจอรำยงำนข้อมูลกำรจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 ล ำดับที่ 
 กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประเภทกำรจ ำหน่ำย 

 
หำกผู้ดูแลระบบต้องกำรเรียกดูรำยละเอียดข้อมูลกำรจ ำหน่ำย ผู้ใช้บริกำรในสถำนคุ้มครอง

คนไร้ที่พ่ึงในรูปแบบ Excel ให้กดปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel 

และต้องกำรข้อมูลในรูปแบบ PDF กดปุ่ม “ ” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ 
PDF 
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3. ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ (User Authority System) 

 
รูปที่  39 แสดงหน้ำจอหลักเพ่ือเข้ำระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ 

ระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบเป็นระบบที่ใช้ส ำหรับบริหำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำนและ
ผู้ใช้งำน โดยที่ผู้ใช้ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ (Administrator) จะสำมำรถบันทึกข้อมูลโครงสร้ำงองค์กรและ
บุคลำกรของหน่วยงำน เพ่ือท ำให้เห็นล ำดับชั้นในกำรบริหำรงำนของแต่ละส่วน แล้วจึงสร้ำงกลุ่ม
ผู้ใช้งำนตำมโครงสร้ำงขององค์กรพร้อมทั้งก ำหนดสิทธิ์กำรใช้งำนให้แก่กลุ่มผู้ใช้งำนจำกนั้นจึงก ำหนด
สิทธิ์ของบุคลำกรแต่ละรำยซึ่งเป็นผู้ใช้งำนข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ ระดับสิทธิ์กำรใช้งำน
โปรแกรมประยุกต์ จะข้ึนอยู่กับบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละรำยที่ด ำรงต ำแหน่งในแต่
ละส่วนงำน ซึ่งผู้ดูแลระบบ (Administrator) จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์
ต่ำงๆ ของแต่ละต ำแหน่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้งำน ระดับสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์จะขึ้นอยู่กับ
บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของบุคลำกรแต่ละรำยที่ด ำรงต ำแหน่งในแต่ละส่วนงำน ซึ่งผู้ดูแลระบบ 
(Administrator) จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลสิทธิ์กำรใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ต่ำงๆ ของแต่ละต ำแหน่งที่
อยู่ในกลุ่มผู้ใช้งำน และเมื่อบุคลำกรในหน่วยงำนพิสูจน์ตัวตนเพ่ือเข้ำสู่ระบบ (Log in) แล้ว ก็จะ
สำมำรถเข้ำใช้งำนโปรแกรมประยุกต์ตำมสิทธิ์ในต ำแหน่งของตนเองได้ โดยผู้ใช้แต่ละรำยอำจจะมี
สิทธิ์เหมือนกันหรือต่ำงกันได้ ทั้งนี้ผู้ใช้งำนต่ำงๆ จะต้องเป็นผู้ที่ถือ Account ส ำหรับเข้ำใช้งำนระบบ
ที่ถูกก ำหนดเอำไว้โดยผู้ดูแลระบบบริหำรจัดกำรผู้ใช้งำน (User Management System Admin) 
เท่ำนั้น เพ่ือผ่ำนกำร Authentication เข้ำสู่ระบบ ส ำหรับกำรใช้งำนโมดูลต่ำงๆ ในระบบ ตำมระดับ
สิทธิ์ควำมสำมำรถที่ได้ก ำหนดเอำไว้ โดยกำรเข้ำใช้งำนต่ำงๆ ในระบบจะมีกำรจัดเก็บประวัติกำรเข้ำ
ใช้งำน (Transaction History Log) เพ่ือให้สำมำรถเห็นควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ในกำรท ำงำนบนระบบ
ของผู้ใช้งำนแต่ละท่ำนในระบบได้ดังรูป 
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รูปที่  40 แสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบ 

จำกรูปจะแบ่งรำยงำนหลักของระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบแบ่งสิทธิ์ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
หมำยเลข 1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
หมำยเลข 2 บัญชีผู้ใช้งำน 
หมำยเลข 3 รำยงำนผู้ใช้งำนระบบ 

3.1 โครงสร้ำงหน่วยงำน 
 

 
รูปที่  41 แสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนโครงสร้ำงหน่วยงำน 

จำกรูปจะแบ่งรำยงำนหลักของระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนโครงสร้ำงหน่วยงำนแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

หมำยเลข 1 ส่วนกำรค้นหำหน่วยงำน 
หมำยเลข 2  ส่วนกำรจัดกำรข้อมูลหน่วยงำน 
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ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิมข้อมูลรำยละเอียดตำมโครงสร้ำงของแต่ละหน่วยงำนโดยสำมำรถกด

ปุ่ม “ ” เพ่ือเพ่ิมข้อมูล หำกต้องกำรแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม “ ” กรณีท่ีต้องกำรลบข้อมูลให้กดปุ่ม

ลบ “ ”ระบบท ำกำรแจ้งเตือนเพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูลหำกต้องกำรลบข้อมูลให้กด “ตกลง” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 

3.2 บัญชีผู้ใช้ 

 
รูปที่  42 แสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนบัญชีผู้ใช้งำน 

 จำกรปูแสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนบัญชีผู้ใช้งำนประกอบด้วย
ข้อมูลข้อผู้ใช้งำนระบบดังนี้ 
 ชื่อ – นำมสกุล 
 สังกัดหน่วยงำน 
 หมำยเลขโทรศัพท์ 
 อีเมล์ 
 ต ำแหน่ง 
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 ผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิมผู้ใช้งำนได้โดยกดปุ่ม “ ” และกรอกข้อมูลผู้ใช้และระหัสผ่ำนดัง
รูป 

 
รูปที่  43 แสดงหน้ำจอเพ่ิมรำยละเอียดบัญชีผู้ใช้งำน 

 จำกรูปให้ผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลรำยละเอียดผู้ใช้งำนในกำรเพิ่มบัญชีผู้ใช้งำน 2 ส่วนดังนี้ 
  ข้อมูลส่วนผู้ใช้งำนประกอบด้วย 
   รหัสบัตรประชำชน 
   สังกัดหน่วยงำน 
   ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ (ภำษำไทย) 
   ชื่อ  สกุล (ภำษำไทย) 

ระบุค ำน ำหน้ำชื่อ (ภำษำอังกฤษ) 
   ชื่อ  สกุล (ภำษำอังกฤษ) 
   ต ำแหน่ง 
   หมำยเลขโทรศัพท์ 
   อีเมล์ 
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ข้อมูลส่วนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนประกอบด้วย 
 ระบุชื่อผู้เข้ำใช้ระบบ (Username) 
 ระบุรหัสผ่ำนเข้ำสู่ระบบ (Password) 
 ระบุรหัสผ่ำนเข้ำสู่ระบบอีกครั้ง (Password) 

 เมื่อผู้ดูแลระบบกรอกข้อมูลส่วนผู้ใช้งำนและข้อมูลส่วนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนเรียบร้อยแล้วให้
กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือยืนยันข้อมูล 
  

3.3 รำยงำนผู้ใช้งำนระบบ 

 
รูปที่  44 แสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนรำยงำน 

จำกรูปแสดงหน้ำจอหลักระบบควบคุมสิทธิ์ผู้ใช้งำนระบบส่วนรำยงำนประกอบด้วยข้อมูลข้อ
ผู้ใช้งำนระบบดังนี้ 

 ล ำดับ 
 Username 
 ชื่อ – สกุล 
 กิจกรรม  
 IP address 
 วัน – เวลำ 
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4. ระบบจัดการแบบประเมิน (Evaluation Form Management System) 

 
รูปที่  45 แสดงหน้ำจอหลักเพ่ือเข้ำระบบจัดกำรแบบประเมิน 

ระบบจัดกำรแบบประเมินใช้ส ำหรับสร้ำงตัวชี้วัดและข้อค ำถำมรวมไปถึงกำรจัดท ำแผนฟื้นฟู
ประกอบด้วยข้อมูลดังรูป 

 

 
รูปที่  46 แสดงหน้ำจอหลักระบบจัดกำรประเมิน 

 จำกรูปแสดงหน้ำจอหลักระบบจัดกำรประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 หมำยเลข 1 ส่วนจัดกำรเมนูตัวชี้วัด 
 หมำยเลข 2 ส่วนจัดกำรเมนูค ำถำม 

หมำยเลข 3 ส่วนจัดกำรเมนูค ำถำมย่อย 
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4.1 ส่วนจัดกำรเมนูตัวชี้วัด 

 
รูปที่  47 แสดงหน้ำจอหลักระบบจัดกำรประเมินส่วนจัดกำรเมนูตัวชี้วัด 

 จำกรูปส่วนจัดกำรเมนูตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 หมำยเลข 1 ปุ่มเพ่ิมตัวชี้วัด 
 หมำยเลข 2 ปุ่มแก้ไขตัวชี้วัด 
 หมำยเลข 3 ปุ่มลบตัวชี้วัด 
 หมำยเลข 4  ปุ่มจัดกำรแผนฟ้ืนฟู 
 
 เมือ่ผู้ดูแลระบบต้องกำรเพ่ิมตัวชี้วัดให้กดปุ่ม “ ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  48 แสดงหน้ำจอเพ่ิมตัวชี้วัด 

 จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลตัวชี้วัดโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อตัวชี้วัด 
  คะแนน 
  น้ ำหนัก 
 หลังจำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรแก้ไขตัวชี้วัดให้กดปุ่ม “ ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  49 แสดงหน้ำจอแก้ไขตัวชี้วัด 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไขตัวชี้วัดโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อตัวชี้วัด 
  คะแนน 
  น้ ำหนัก 
 หลังจำกแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรลบตัวชี้วัดให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  50 แสดงหน้ำจอลบตัวชี้วัด 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกำรลบข้อมูลให้กดปุ่ม “ยืนยันกำรลบ”เพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูล
ตัวชี้วัดหำกต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรจัดกำรแผนฟ้ืนฟูให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 

รูปที่  51 แสดงหน้ำจอจัดกำรแผนฟ้ืนฟู  

 จำกรูปผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิมแผนกำรฟ้ืนฟู โดยกำรเพ่ิมหรือลบแผนกำรฟ้ืนฟูเมื่อท ำกำร
แก้ไขข้อมูลแผนฟ้ืนฟูเรียบร้อยแล้ว ผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำกต้องกำร
ยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 

4.2 ส่วนจัดกำรเมนูค ำถำม 

 
รูปที่  52  แสดงหน้ำจอหลักระบบจัดกำรประเมินส่วนจัดกำรเมนูค ำถำม 

จำกรูปส่วนจัดกำรเมนูตัวชี้วัดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 หมำยเลข 1 ปุ่มเพ่ิมค ำถำม 
 หมำยเลข 2 ปุ่มจัดเรียงข้อค ำถำม 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรเพ่ิมข้อค ำถำมให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  53 ระบบแสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อค ำถำม 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลตัวข้อค ำถำมโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อค ำถำม 
  คะแนน 
  น้ ำหนัก 
 หลังจำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรจัดเรียงข้อค ำถำมให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  54 หน้ำจอจัดเรียงข้อค ำถำม 

 เมื่อผู้ดูแลระบบจัดเรียงข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “ปิด” เพ่ือยืนยันต ำแหน่งกำรจัดเรียง 
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4.3 ส่วนจัดกำรเมนูค ำถำมย่อย 

 
รูปที่  55 แสดงหน้ำจอหลักระบบจัดกำรประเมินส่วนจัดกำรเมนูค ำถำมย่อย 

จำกรูปส่วนจัดกำรเมนูค ำถำมย่อยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 หมำยเลข 1 ปุ่มเพ่ิมค ำถำมย่อย 
 หมำยเลข 2 ปุ่มแก้ไขค ำถำมย่อย 
 หมำยเลข 3 ปุ่มลบค ำถำมย่อย 
 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรเพ่ิมข้อค ำถำมย่อยให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  56 ระบบแสดงหน้ำจอเพ่ิมข้อค ำถำมย่อย 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลตัวข้อค ำถำมย่อยโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อค ำถำม 
  คะแนน 
  น้ ำหนัก 
 หลังจำกกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรแก้ไขข้อค ำถำมย่อยให้กดปุ่ม “ ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  57 ระบบแสดงหน้ำจอแก้ไขข้อค ำถำมย่อย 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกรอกข้อมูลที่ต้องกำรแก้ไขข้อค ำถำมโดยระบุข้อมูลดังนี้ 
  ชื่อตัวชี้วัด 
  คะแนน 
  น้ ำหนัก 
  เพ่ิมค ำตอบ 
 หลังจำกแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ดูแลระบบท ำกำรบันทึกข้อมูลโดยกดปุ่ม “บันทึก” หำก
ต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 
 

 

เมื่อผู้ดูแลระบบต้องกำรลบข้อค ำถำมย่อยให้กดปุ่ม “  ” ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
รูปที่  58 แสดงหน้ำจอลบข้อค ำถำมย่อย 

จำกรูปผู้ดูแลระบบต้องกำรลบข้อมูลให้กดปุ่ม “ยืนยันกำรลบ”เพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูล
ตัวชี้วัดหำกต้องกำรยกเลิกให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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5. ระบบบริการข้อมูล (Web Service) 

 
รูปที่  59 แสดงหน้ำจอหลักเพ่ือเข้ำระบบบริกำรข้อมูล 

ระบบบริกำรข้อมูลสำมำรถรองรับกำรส่งออกข้อมูลแบบ JSON และ XML เพ่ือกำรเชื่อมโยง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ระบบสำมำรถส่งออกข้อมูลตำมโครงสร้ำงดังรูป 

 

 
รูปที่  60 แสดงหน้ำจอระบบบริกำรข้อมูล 
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 จำกรูประบบแสดงหน้ำจอระบบบริกำรข้อมูลโดยประกอบด้วยข้อมูลดังรูป 

 ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร 

 
รูปที่  61 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร 

 
 ข้อมูลผู้รับบริกำร 

 
รูปที่  62 แสดงหน้ำจอข้อมูลผู้รับบริกำร 

 
 ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมเพศ 

 
รูปที่  63 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมเพศ 

 
ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมอำยุ 

 
รูปที่  64 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมอำยุ 

 
ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 

 
รูปที่  65 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมประเภทกลุ่มเป้ำหมำย 
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ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมสำเหตุกำรรับเข้ำ 

 
รูปที่  66 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมสำเหตุกำรรับเข้ำ 

 

ข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมสำเหตุกำรจ ำหน่ำยออก 

 
รูปที่  67 แสดงหน้ำจอข้อมูลจ ำนวนผู้รับบริกำร จ ำแนกตำมสำเหตุกำรจ ำหน่ำยออก 
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6. ดาวน์โหลด (Download) 

 
รูปที่  68 แสดงหน้ำจอหลักระบบเข้ำดำวน์โหลด 

 ระบบดำวน์โหลดมีบริกำรรำยละเอียดข้อมูลต่ำงๆของหน่วยงำน อำทิเช่นคู่มือกำรใช้งำน
ระบบ แบบฟอร์มต่ำงๆในหน่วยงำนและโปรแกรมที่ใช้ภำยในหน่วยงำนดังรูป 
 

 
รูปที่  69 แสดงหน้ำจอหลักของระบบเข้ำดำวน์โหลด 

 จำกรูปแสดงหน้ำจอหลักของระบบเข้ำดำวน์โหลด ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
  คู่มือกำรใช้งำนระบบ Qlife Plus  

ทะเบียนประวัติรำยบุคคล  
แบบลงทะเบียนรับเข้ำ/จ ำหน่ำย  
แบบประเมินกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพรำยบุคคล  
แบบประเมินชีวจิตสังคม  
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โปรแกรมกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพ/กำรช่วยเหลือ 
 เมื่อกดปุ่ม “ดำวน์โหลด” ระบบประมวลผลและน ำส่งข้อมูลในรูปแบบ Excel หรือ  PGF ดัง
รูปตัวอย่ำง 

 
รูปที่  70 แสดงรูปตัวอย่ำงกำรส่งออกข้อมูลในรูปแบบ PDF 

 

 
รูปที่  71 แสดงรูปตัวอย่ำงกำรดำวน์โหลดโปรแกรม 

  


