
การใชงานระบบ CUERP-FIORI

“ดานงานบคุคล”
สําหรบับคุลากร

19 พฤศจิกายน 2562
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ภาพรวมระบบ CUERP-FIORI
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CUERP (เขาผาน SAP-GUI) CUERP FIORI

บัญชี
การเงนิ

งบประ
มาณ

พัสดุ

บุคคล
เขาใชงานผาน Application SAP FIORI บนมือถือ

เขาใชงานผาน Google Chrome



กลุมผูใชงานระบบ CUERP-FIORI “ดานงานบคุคล”
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ผูบริหาร

เจาหนาทีบ่คุคล

บุคลากร

Username : CUNET
Password  : CUNET

สวนกลาง/สวนงาน/หนวยงาน

Username : CUNET 
Password  : CUNET

Username : GroupID (เชน 2000HR01)
Password  : FIORI

ผูอํานวยการฝาย, หัวหนาภาค, รองคณบดี, 
คณบดี, ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน

ตั้งแตระดับเทียบเทา P8 ขึ้นไป**



ภาพรวมการใหบริการ “ดานงานบคุคล”  ผานระบบ CUERP-FIORI 
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Personal
Information

Leave Benefit
Personal 

Development

การเรียกดูและแกไข
ขอมูลสวนบุคคล

การขอหนังสือรับรอง
และใบแจงยอด
คาใชจายบุคลากร

การคนหาขอมูลบุคลากร
ในจุฬาฯ 

การเรียกดูรายงาน
ประวัติการเขาอบรม
ตางๆ

การประเมินตอสัญญา
จางของพนักงาน
มหาวิทยาลัย

การขอลาปวย ลากิจ 
ลาพักผอน

การอนุมัติการลา

การดูขอมูลโควตาวัน
ลา และปฏิทินการลา

การดูและขอแกไขขอมูล
เงินสะสมกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ

การสมัครและการตอ
ประกันชีวิตกลุม



วิธกีารลงชือ่เขาใชงาน (Sign in) – ผานเวบเบราเซอรบนเครื่อง PC
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Login ดวย Username 
และ Password CUNET

พิมพ URL    https://www.cuerpapp.chula.ac.th

สามารถ Download เอกสารคูมอืการสราง Short Cut ไดที่ 
https://www.cuerp.chula.ac.th/CUERP/Admin/Content/10268/Attachment/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%
B2%E0%B8%87%20Shortcut%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%20CUERP%20FIORI.pdf



วิธกีารลงชือ่เขาใชงาน (Sign in) – ผานเวบเบราเซอรบน มือถือ
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Login ดวย Username และ 
Password CUNET

พิมพ URL    https://www.cuerpapp.chula.ac.th                  หรือสแกน QR Code

CUERP-FIORI



วิธกีาร Download และการตั้งคาเพือ่ใชงานระบบ CUERP-FIORI 
ผาน Application SAP FIORI Client
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Download และตดิตัง้ Application SAP Fiori Client ลงบนมอืถอื

1. คนหา SAP Fiori Client

2. Download SAP Fiori Client



วิธกีาร Download และการตั้งคาเพือ่ใชงานระบบ CUERP-FIORI 
ผาน Application SAP FIORI Client

8

เมื่อติดตัง้เสรจ็เปนทีเ่รยีบรอย ใหเปด Application SAP Fiori Client ขึ้นมาเพื่อทาํการกาํหนดคา

3. กดปุม Log in

4. พิมพ URL
https://www.cuerpapp.chula.ac.th

หรือ 4. กดปุมรปู Barcode เพื่อทาํการ 
Scan QR Code

CUERP-FIORI

5. กดปุม OK



วิธกีาร Download และการตั้งคาเพือ่ใชงานระบบ CUERP-FIORI 
ผาน Application SAP FIORI Client
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เมื่อติดตัง้เสรจ็เปนทีเ่รยีบรอย ใหเปด Application SAP Fiori Client ขึ้นมาเพื่อทาํการกาํหนดคา

6. กดปุม Disable 
Passcode ในกรณทีีไ่ม
ตองการตัง้ Passcode

7. กดปุม Continue

หมายเหต ุ: หากมีการตัง้คา Passcode ไวทุกครัง้ทีเ่ขาใชงาน Application จะตองใส Passcode ทุกครัง้กอนเขาใชงาน



วิธกีาร Download และการตั้งคาเพือ่ใชงานระบบ CUERP-FIORI 
ผาน Application SAP FIORI Client
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หากตดิตัง้คาสาํเรจ็และถกูตองจะปรากฏหนาจอการ Sign in ของระบบ CUERP-FIORI ดังรปู

8. ทําการ Sign in ดวย 
Username และ 
Password CUNET

9. ทดสอบโดยการเขา 
Application ขอมูลบคุคล



วิธกีาร Download และการตั้งคาเพือ่ใชงานระบบ CUERP-FIORI 
ผาน Application SAP FIORI Client
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เมื่อเขา Application ขอมลูสวนตัว จะตองปรากฏรปูและขอมลูตนเองขึน้มา



หนาหลัก (HOME)

ระบบ CUERP – FIORI “ดานงานบุคคล”
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หนาหลกั (Home)
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หนาหลกั (Home)
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กดปุมนี้เมือ่ตองการ
• แสดงชื่อ Username 
• การกําหนดคาตางๆ 
• การลงชื่อออกจากระบบ



หนาหลกั (Home)
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กดปุมนีเ้มือ่ตองการ
• เปลี่ยนภาษา



หนาหลกั (Home)
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ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)
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เรียกดู แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ขอมูล
สวนบคุคลตางๆ 



ประเภทของขอมลู
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

ขอมูล แสดง เพิ่ม เปลี่ยนแปลง แกไข ลบ
ตองผานการ
อนุมัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ /

สัญญา /

ประวัติการดํารงตําแหนง /

ขอมูลวันที่ตางๆ เชน วันที่บรรจุ วันที่เกษียณอายุ เปนตน /

การศึกษา : วุฒิบรรจุ และปรับวุฒิ /

ขอมูลการติดตอสื่อสาร : อีเมลจุฬาฯ /

ขอมูลการติดตอสื่อสาร : เบอรโทรศัพทมือถือ / / /

ขอมูลการติดตอสื่อสาร : เบอรโทรศัพทที่ทํางาน / / /

ขอมูลการติดตอสื่อสาร : อีเมลสวนตัว / / / /

ขอมูลการติดตอสื่อสาร : อีเมลหนวยงาน / / /

ที่อยู : ที่อยูปจจุบัน / / / /

ที่อยู : ที่อยูสําหรับการออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ / / / /

ที่อยู : ที่อยูตามทะเบียนบาน / / / /

ขอมูลสวนตัว / / / / /

ขอมูลครอบครัว / / / /
/ 

(คูสมรส)
/

การศึกษา : วุฒิเพิ่มเติม / / / /

ขอมูลเลขบัตร : บัตรประจําตัวประชาชน / /
/ 

(เปลี่ยนเลขบัตรไมได)
/

/

ขอมูลเลขบัตร : เลขที่หนังสือเดินทาง (เฉพาะกรณีตางชาติ) / / / / / 18



กระบวนการขอแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมลู 
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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เจาหนาที่

บุคลากร

กรณีขอมลูทีไ่มตองผานการอนมุตัิ

แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ขอมลู

กรณีขอมลูทีต่องผานการอนมุตัิ

CUERP-FIORI

ขอมลู Update ทันที

บุคลากร

แกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
ขอมลู

CUERP-FIORI

ตรวจสอบขอมลูและ
เอกสารแนบ

CUERP-FIORI
ระบบสงเมลแจงกลบัไปยงับคุลากร
และเจาหนาทีบ่คุคลสวนงาน
และขอมลู Update ทันที

ระบบสงเมลแจง
กลับไปยงับคุลากร

อนุมตัิ

ไมอนมุตัิ



หนาจอสวนหวั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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หนาจอสวนแสดงรายละเอยีดขอมลู
‘ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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แสดงแถบขอมลูตางๆ ที่มใีนแอพพลิเคชัน่
ขอมูลสวนบคุคล

แสดงขอมลูตามทีไ่ดเลือกแถบขอมลู



นิยามของสญัลักษณปุมตางๆ
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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จะปรากฏเมือ่ขอมลูนัน้ๆ ยังไมมใีนระบบ โดยจะใชในกรณทีีต่องการเพิม่ขอมลูในระบบ เชน กรณี
เพิ่มขอมลูบตุร เปนตน

ใชในกรณทีีต่องการแกไขขอมลูทีไ่มถูกตอง เชน ขอมูลชือ่พมิพหรือสะกดไมถูกตอง เปนตน

ใชในกรณทีีต่องการเปลี่ยนแปลงขอมลู โดยระบบจะไปจาํกัดวนัทีส่ิน้สุดของขอมลูเดมิและสราง
รายการใหมตามวนัทีท่ีร่ะบ ุเชน กรณีเปลี่ยนชือ่-นามสกุล เปนตน

ใชในกรณทีีต่องการขอลบหรือยกเลิกขอมลู เชน เปลี่ยนเบอรโทรศัพทมอืถือใหม และตองการลบ
ขอมูลเบอรโทรศพัทมอืถือเกาออก



กรณีขอมูลไมตองขออนมุตัิการแกไข 
ตัวอยาง บุคลากรยายทีอ่ยูปจจบุนั
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กรณขีอมลูไมตองขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเปลี่ยนทีอ่ยูปจจบุนั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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1. เลือกที่อยูปจบุนั

2. กดปุมเปลีย่นแปลง



กรณขีอมลูไมตองขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเปลี่ยนทีอ่ยูปจจบุนั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

3. กรอกขอมูล

4. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูไมตองขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเปลี่ยนทีอ่ยูปจจบุนั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

5. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูไมตองขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเปลี่ยนทีอ่ยูปจจบุนั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

6. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูไมตองขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเปลี่ยนทีอ่ยูปจจบุนั
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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7. ระบบแสดงขอมลูทีม่กีาร
เปลี่ยนแปลงทนัที



กรณีขอมูลทีต่องขออนมุัตกิารแกไข 
ตัวอยาง การเพิ่มบตุร
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กรณขีอมลูทีต่องขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเพิม่บตุร
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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1. เลือกบุตร 2. กดปุมเพิม่



กรณขีอมลูทีต่องขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเพิม่บตุร
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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3. กรอกขอมูล

4. แนบเอกสาร

5. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูทีต่องขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเพิม่บตุร
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

6. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูทีต่องขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเพิม่บตุร
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”

33

7. กดปุมยนืยนั



กรณขีอมลูทีต่องขออนมุตัิการแกไข ตัวอยาง การเพิม่บตุร
“ขอมูลสวนบคุคล (Employee Profile)”
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8. ระบบแสดงเลขทีค่าํขอ



คนหาบุคลากร (Employee Lookup)
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ใชคนหาขอมลูเบือ้งตนของบคุลากรภายใน
จุฬาฯ เพือ่การติดตอสื่อสาร



เรียกดตูามโครงสราง
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”
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1. กดเลือกที่ขอมลู
โครงสรางของฉนั



เรียกดตูามโครงสรางกรณไีมมผีูใตบงัคบับญัชา
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”
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2. ระบบแสดงขอมลู
พื้นฐานของตนเอง

3. ไมปรากฏ
ผูใตบงัคบับญัชา



เรียกดตูามโครงสรางกรณมีผีูใตบงัคบับญัชา
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”

38

2. ระบบแสดงขอมลู
พื้นฐานของตนเอง

3. ระบบแสดงผูใตบงัคบับญัชา และคลิกเลือก
ผูใตบงัคบับญัชาทีต่องการดูขอมลู



การแสดงขอมลูบคุลากรกรณผีูบงัคบับญัชาเรยีกดผููใตบงัคบับญัชา
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”
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4. ระบบแสดงขอมลู
พื้นฐานของ

ผูใตบงัคบับญัชา



การคนหาบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”
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1. ระบุหมายเลข
พนักงานกรณทีีท่ราบ

หรือ 1. กดที่ปุมนีก้รณไีมทราบ
หมายเลขพนกังานเพือ่คนหา

ดวยชือ่ นามสกุล



การคนหาบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”

41

2. ระบุขอมลูทีต่องการ
คนหา 3. กดปุมไป

4. ระบบแสดงขอมลูทัง้หมดทีต่รงตามเงือ่นไข ใหเลือกคน
ที่ตองการดูขอมลู



การแสดงขอมลูกรณบีคุลากรทีเ่ลอืกไมไดเปนผูใตบงัคบับญัชา
“คนหาบคุลากร (Employee Lookup)”
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5. ระบบแสดงขอมลู
พื้นฐานของบคุลากรที่

คนหา



ขอหนังสอืรบัรอง (Certificate Request)

43

ใชในการออกหนงัสือรบัรองเงนิไดประจาํ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ใชในการออกหนงัสือรบัรองเงนิไดประจาํ
ภาษาองักฤษ เพือ่การขอวซีา

ใชในการออกใบแจงคาใชจายบคุลากร
ประจาํเดือน



ประเภทหนงัสือรบัรองทีส่ามารถเรียกผานระบบได
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”
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เลือกประเภทหนงัสือ
รับรองทีต่องการ



การเรยีกหนงัสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาไทย)
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”
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เลือกการแสดงคาํนาํหนาชือ่



การเรยีกหนงัสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาไทย)
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”
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เลือกเรียกดูตัวอยางกอนพมิพ 
กรณีตองการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมลูกอน
หรือ

เลือกพิมพหนงัสือรบัรอง กรณี
ที่ตองการพมิพทนัที



หนังสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาไทย) กรณเีรยีกดตูวัอยางกอนพมิพ
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”

47

ยังไมมเีลขทีเ่อกสาร

ยังไมมลีายเซน็ต

แสดงขอความตวัอยาง
กอนพมิพ



หนังสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาไทย) กรณพีมิพหนงัสอืรบัรอง
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”

48

เลขทีเ่อกสาร

มีลายเซน็ต



การเรยีกหนงัสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาอังกฤษ)
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”

49

เลือกเรียกดูตัวอยางกอนพมิพ 
กรณีตองการตรวจสอบความ

ถูกตองของขอมลูกอน
หรือ

เลือกพิมพหนงัสือรบัรอง กรณี
ที่ตองการพมิพทนัที



การเรียกหนังสอืรับรองรายไดประจํา (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใชประกอบการขอวซีา
“ขอหนังสือรับรอง (Certificate Request)”

50

ระบุขอมลูประกอบการขอหนงัสอื
รับรอง แลวกดปุมยนืยนั



51

การเรยีกหนงัสือรบัรองรายไดประจาํ (ภาษาอังกฤษ) เพื่อใชประกอบการขอวซีา
“ขอหนงัสือรับรอง (Certificate Request)”



52

ขอหนังสอืรบัรอง (Certificate Request)
ขอมูลประกอบการขอหนังสือรับรองรายได (ประจํา) ภาษาอังกฤษ เพื่อใชประกอบในการขอวซีา

สวนแสดงขอมลูประกอบการขอหนงัสือรบัรอง 
เพื่อใชประกอบในการขอวซีา



53

ขอหนังสอืรบัรอง (Certificate Request)
กรณขีอหนงัสอืรบัรองระหวางชวงปรบัขึ้นเงนิเดอืน

 หนาจอยนืยันการพมิพหนงัสอืรบัรอง จะแสดงขอความ

“ทานอยูในชวงปรบัขึ้นเงนิเดอืน จะแสดงขอมลูเงินเดอืนกอนปรับขึน้เงินเดอืน”



การเรียกใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจาํเดอืน
“ขอหนังสือรับรอง (Certificate Request)”

54

เลือกชวงเวลาการขอใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจาํเดือน
โดยสามารถขอยอนหลังไดไมเกนิ 6 เดือน

หมายเหตุ : ใบแจงยอดคาใชจายบคุลากร ณ เดือนปจจบุนั จะสามารถเรียกดูไดกอนวนัสิน้เดือน 4 วันทาํการ 



การเรียกใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจาํเดอืน
“ขอหนังสือรับรอง (Certificate Request)”

55

เลือกรายการใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจําเดือน



56

ขอหนังสอืรบัรอง (Certificate Request)
กรณขีอใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจาํเดอืน

ระบุ Password วันเดือนปเกิด (ค.ศ.) โดยระบตุามรปูแบบ
ddMmmyy เชน 04Feb82

หมายเหตุ : กรณีทีเ่ปดผานมอืถือ ไฟลจะไม Require Password



57

ขอหนังสอืรบัรอง (Certificate Request)
กรณขีอใบแจงยอดคาใชจายบคุลากรประจาํเดอืน

กดปม 
เพื่อบนัทกึไฟล PDF ใบแจงยอด       
คาใชจายบคุลากรประจําเดือน

กดปม 
เพื่อสั่งพมิพใบแจงยอดคาใชจาย  

บุคลากรประจําเดือน



สรางคําขอลา (Leave Request)

58

ตรวจสอบขอมลูสทิธิ์การลา และจํานวน
วันลาคงเหลือ

สงคํารองขอลาปวย ลากิจ ลาพักผอน



กระบวนการขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

59

ผูบริหารบุคลากร

สรางคาํขอลาหยดุ

CUERP-FIORI
พิจารณาอนมุตัิ
คําขอลาหยดุ

CUERP-FIORI

ระบบสงเมลแจงกลบัไปยงับคุลากร
และบนัทกึขอมลูการลาลงระบบ

ทันที

ระบบสงเมลแจง
กลับไปยงับคุลากร

อนุมตัิ

ไมอนมุตัิ



กระบวนการขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

60

กลุมบคุลากร ประเภทการลาทีส่ามารถผานระบบได

• ขาราชการ
• ลูกจางประจาํ
• พนักงานมหาวทิยาลยั
• พนักงาน รปภ.

ลาปวย
ลากจิสวนตัว
ลาพกัผอน

• ลูกจางชัว่คราว ชาวตางประเทศ ลาปวย
ลากจิ/พักผอน

• ลูกจางชัว่คราว ผูมีความรูความสามารถ
• พนักงานวสิามญั

ลาปวย
ลาพกัผอน



หนาจอการสรางคาํขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

61

1. เลือกประเภทการลา

2. ระบวุนัทีล่า โดยเลือกวนัที่
เริ่มตนลา แลวเลือกวนัทีส่ิน้สุด

การลา



หนาจอการสรางคาํขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

62

3. ระบุเวลาลาของวนัทีเ่ริม่ตน – สิ้นสุด
- ทั้งวนั
- ครึ่งวนัเชา
- ครึ่งวนับาย

4. ระบุขอมลูการติดตอ



หนาจอการสรางคาํขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

63

5. ระบุเหตุผลในการลา

หมายเหต ุ: ระบบจะ Default คาเหตผุลในการลาให ดังนี้
- บุคลากรสายวชิาการ : การลาไมกระทบการเรยีนการสอน



หนาจอการสรางคาํขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

64

6. ใสแนบเอกสาร (ถาม)ี

7. ตรวจสอบขอมลู 
ผูมีอาํนาจอนมุตัิ



หนาจอการสรางคาํขอลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

65

8. กดปุม สราง



หนาจอการสรางคาํขอลาสําเร็จ
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

66

9. กดปุม ตกลง



หนาจอการสรางคาํขอลา กรณมีขีอผดิพลาด
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

67

9. กดปุม ปด



การเรยีกดขูอมลูสทิธิก์ารลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

68กดปุม สิทธิ์การลา



หนาจอแสดงสิทธิก์ารลา
“สรางคําขอลา (Leave Request)”

69

หมายเหต ุ: สามารถเรยีกดูขอมลูสทิธิ์การลายอนหลงัได 2 ปงบประมาณ

เลือกปงบประมาณที่
ตองการดูขอมูล



ปฏิทินของทมี 
(My Team Calendar)

70

ดูขอมูลวนัหยดุตามประเพณไีด

ดูขอมูลประวตัิการลาของตนเอง และ
ผูใตบงัคบับญัชาในรปูแบบปฏทินิ



กรณไีมมผีูใตบงัคบับญัชา
“ปฏิทนิของทมี (My Team Calendar)”

71

เลือกเพื่อแสดงขอความ
อธิบายแถบสีตางๆ 

แสดงเฉพาะขอมลูการลา
ของตนเอง



กรณไีมมผีูใตบงัคบับญัชา
“ปฏิทนิของทมี (My Team Calendar)”

72



กรณเีปนผูบริหารมผีูใตบงัคบับญัชา
“ปฏิทนิของทมี (My Team Calendar)”

73

หมายเหต ุ: ระบบจะแสดงขอมลูผูใตบังคบับัญชาทีข่ึน้ตรงกบัผูบังคบับัญชาเพยีงลาํดับชัน้เดยีวเทานัน้ (Direct Report)

แสดงเฉพาะขอมลูการลาของ
ตนเองและผูใตบงัคบับญัชา



ประกันชวีติกลุม (Group Insurance)

74

สมัคร ตอหรือเปลี่ยนแผนประกันชวีติกลุม
ของตนเองและครอบครวั

ดูขอมูลแผนประกนัชวีติกลุมของตนเองและ
ครอบครวั

ติดตามสถานะการสมคัร ตอหรือเปลี่ยน
แผนประกนัชวีติกลุมของตนเองและ
ครอบครวั



กระบวนการขอสมคัร ตอ เปลี่ยนแผนประกันกลุม
“ประกนัชวีติกลุม (Group Insurance)”

75

บุคลากร

สมัคร ตอ/ไมตอ หรือ
เปลี่ยนแผนประกนักลุม
ของตนเองและครอบครวั

CUERP-FIORI

ติดตามสถานะ
และชาํระเงนิ

CUERP-FIORI ระบบสงเมล
ใบเสรจ็รบัเงนิไปยงั

บุคลากร

ระบบยกเลกิขอมลู
การสมคัร

ชําระเงนิแลว

ยังไมชาํระเงนิ

ชวงเวลาทีบ่คุลากรสามารถสมคัร ตอ เปลีย่นแผนประกนัชวีติกลุมผานระบบได

ชวงกอนการเริม่ตนแผนประกนัชวีติกลุมปใหม ประมาณชวงปลาย ต.ค. – ธ.ค. ของทุกป (Open Period)

ชวงเดอืนแรกทีบ่คุลากรเขางานใหม

เมื่อบคุลากรมบีตุรทีเ่กดิใหมอายรุะหวาง 14 วัน – 4 เดือน

บุคลากร

Open Period Close Period

ตรวจสอบหลักฐาน
การชําระเงนิ

เจาหนาที่

หมายเหต ุ: ในชวงเวลาทีร่ะบบเปด บุคลากรสามารถยนืยนัการตอหรอืเปลีย่นแปลงไดเพยีงครัง้เดยีวเทานัน้ เมื่อยนืยนัแลวจะไมสามารถแกไขเปลีย่นแปลงได



76

หนาจอประกนัชวีติกลุม กรณีที่อยูนอกชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกันฯ
ประกันชวีติกลุม (Group Insurance)

จะแสดงเพยีงขอมลูประกนัชวีติกลุม



หนาจอประกนัชวีติกลุมสําหรบับคุลากรเขางานใหมเดอืนแรก
ประกันชวีติกลุม (Group Insurance)

77

จะมสีวนใหสมคัรหรือเปลี่ยนแผน
ประกนัแสดงขึน้มา

กรณีที่เดือนที่เขางานอยูระหวางชวงเวลาที่ระบบเปดใหมีการสมัคร/ตอแผนประกนัประจาํป
จะมีขอความเตอืนวาจะตองมาดาํเนินการตอแผนประกนัรอบประจาํปเมื่อไหร



การสมคัร/ตอประกนัชวีิตกลุม กรณีทีอ่ยูในชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกนัฯ ประจาํป
ประกนัชวีิตกลุม (Group Insurance)

78

1. เลือกแถบขอมูลบุคคลทีต่องการดาํเนินการสมัคร/ตอประกนั

2. ตรวจสอบสิทธิส์วสัดิการประกนักลุม วาทานตองรับผิดชอบ
คาใชจายเอง หรือ มหาวทิยาลัยเปนผูรับผดิชอบคาใชจายให

3. ระบบจะแสดงชวงเวลาที่ใหสามารถเขามาดาํเนินการได

4. หากตองการสมัครใหเลือก
- ประสงคสมัครแผนประกนั
- เลือกแผนสวสัดิการ
- เลือกชองทางการชําระเงิน

5. กดปุมยืนยันขอมูล
บุคลากร

หมายเหต ุ: การทําการยนืยนัขอมลูการสมคัร/ตอประกนัชวีติกลุม จะตองดาํเนนิการของตวับุคลากรเองใหเรยีบรอยกอน และจะสามารถยนืยนั
ของครอบครวัได โดยบุคลากรตองทาํการยนืยนัทลีะรายการใหครบทกุคนในครอบครวั



การสมคัร/ตอประกนัชวีิตกลุม กรณีทีอ่ยูในชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกนัฯ ประจาํป
ประกนัชวีิตกลุม (Group Insurance)

79

6. กดปุมยืนยันขอมูล



การสมคัร/ตอประกนัชวีิตกลุม กรณีทีอ่ยูในชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกนัฯ ประจาํป
ประกนัชวีิตกลุม (Group Insurance)

80

7. กดปุมปด



การสมคัร/ตอประกนัชวีิตกลุม กรณีทีอ่ยูในชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกนัฯ ประจาํป
ประกนัชวีิตกลุม (Group Insurance)

81

8. ตรวจสอบสถานะ

9. กดปุมสรุป



การสมคัร/ตอประกนัชวีิตกลุม กรณีทีอ่ยูในชวงเวลาทีร่ะบบเปดใหสมคัรหรอืตอประกนัฯ ประจาํป
ประกนัชวีิตกลุม (Group Insurance)

82

10. กดปุมปด



83

หนาจอประกนัชวีติกลุม กรณอียูในชวงเวลาทีเ่ปดใหแกไขขอมลูได 

สถานะในกรณีบุคลากรที่มหาวิทยาลัย

รับผิดชอบคาใชจายให

(และไมไดเลือกจายทันตกรรมเพิ่ม)



84

หนาจอประกนัชวีติกลุม กรณอียูในชวงเวลาทีเ่ปดใหแกไขขอมลูได 

สถานะเมื่อตอใหสมาชิกเกาตอเนื่อง สําหรับกรณี

- บุคลากรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบคาใชจายให 

เลือกทันตกรรมเพิ่ม 

- บุคลากรที่รับผิดชอบคาใชจายเอง  

- สมาชิกครอบครัว



หนาจอประกนัชวีติกลุม
กรณีไมพบขอมลูครอบครวั หรอืขอมลูครอบครวัไมครบถวน

85



86

หนาจอประกนัชวีติกลุม กรณไีมพบขอมลูครอบครวั หรือขอมลูครอบครวัไม
ครบถวน



กองทุนสํารองเลี้ยงชพี (Provident Fund)

87

เรียกดูประวตัิเปอรเซน็ตการสะสม สมทบ
กองทุนสํารองเลีย้งชพี

เรียกดูขอมลูกองทนุทีเ่ลือกลงทนุใน
ปจจบุนั

แกไขเปลี่ยนแปลงเปอรเซน็การสะสม
กองทุนสํารองเลีย้งชพี



กระบวนการขอเปลี่ยนแปลงอัตราสะสมกองทนุสํารองเลี้ยงชพี 
“กองทนุสํารองเลี้ยงชพี (Provident Fund)”

88

บุคลากร

เปลี่ยนแปลงอัตราสะสม
กองทุนสํารองเลีย้งชพี

CUERP-FIORI
ระบบสงเมล ขอมูลอัตราสะสม

กองทนุสาํรองเลีย้งชพีทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลง

ชวงเวลาทีบ่คุลากรสามารถเปลีย่นแปลงอตัราสะสมกองทนุสาํรองเลีย้งชพีผานระบบได

ชวงประมาณเดือน พ.ย. – ธ.ค. ของทุกป (Open Period)

Open Period Close Period

ตรวจสอบขอมลูอัตรา
สะสมกองทนุสํารองเลี้ยง
ชีพทีม่กีารเปลี่ยนแปลง

หมายเหต ุ: บุคลากรสามารถเปลีย่นแปลงไดมากกวา 1 ครั้งในชวงเวลาทีก่าํหนด

บุคลากร

CUERP-FIORI



หนาจอกองทนุสาํรองเลีย้งชพี กรณอียูนอกชวงเวลาทีเ่ปดใหแกไขขอมลูได 
“กองทนุสํารองเลี้ยงชพี (Provident Fund)”

89

แสดงขอมูลปจจุบัน

แสดงประวตัขิอมูล
อัตรากองทุน



การเปลีย่นแปลงอตัราเงินสะสมกองทนุสํารองเลี้ยงชพี
“กองทนุสํารองเลี้ยงชพี (Provident Fund)”

90

1. ระบบแสดงชวงเวลาที่
สามารถดาํเนินการได

2. ระบุขอมูลอัตราเงินสะสม
ที่ตองการเปลีย่นแปลง

3. กดปุมยืนยัน



การเปลีย่นแปลงอตัราเงินสะสมกองทนุสํารองเลี้ยงชพี
“กองทนุสํารองเลี้ยงชพี (Provident Fund)”

91

4. กดปุมปด



รายงานประวตัิการฝกอบรมสัมมนา
รายบุคคล (Personal Training Report)

92

เรียกดูขอมลูประวตัิการเขารับการอบรม



การเรียกรายงานประวตัิการฝกอบรมสมัมนารายบคุคล
“รายงานประวตัิการฝกอบรมสัมมนารายบคุคล (Personal Training Report)”

93

1. ระบุเงื่อนไขที่ตองการ
เรียกรายงาน

2. กดปุมยืนยัน



การเรียกรายงานประวตัิการฝกอบรมสมัมนารายบคุคล
“รายงานประวตัิการฝกอบรมสัมมนารายบคุคล (Personal Training Report)”

94

3. ระบุเงื่อนไขการพมิพ

4. กดปุมยืนยัน



การเรียกรายงานประวตัิการฝกอบรมสมัมนารายบคุคล
“รายงานประวตัิการฝกอบรมสัมมนารายบคุคล (Personal Training Report)”

95



คําขอของฉนั (My Request)

96

ดูและติดตามสถานะคาํขอแกไขขอมลู
สวนบคุคล และการลา

ยกเลิกคําขอแกไขขอมลูสวนบคุคล กรณี
ที่เจาหนาทีย่งัไมไดดําเนนิการอนมุตัิ

ยกเลิก/ถอน คําขอการลา



องคประกอบหนาจอคาํขอของฉัน
“คําขอของฉัน (My Request)”

97

1. แสดงรายการคาํขอ
ทั้งหมดพรอมสถานะ

2. แสดงรายละเอียด
ของคําขอ เอกสารแนบ และสถานะการอนุมตัิ



องคประกอบหนาจอคาํขอของฉนั
“คําขอของฉนั (My Request)”

98

หากมีจาํนวนตวัเลขปรากฎที่รูปนี้ 
แสดงวามีเอกสารแนบ



องคประกอบหนาจอคาํขอของฉนั
“คําขอของฉนั (My Request)”

99

เลือกที่ปุมนี้เพื่อตรวจสอบขอมูล
ผูอนุมัติ และสถานะการอนุมตัิ



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูลสวนบคุคล 
“คําขอของฉัน (My Request)”

100

1. เลือกรายการที่ตองการ
ขอยกเลิก ซึ่งตองมีสถานะ
เปนรอดําเนินการเทานั้น

2. กดปุมยกเลิก



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูลสวนบคุคล 
“คําขอของฉัน (My Request)”

101

3. ระบุเหตผุลที่ขอยกเลิก

4. กดปุมยืนยัน



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูลสวนบคุคล 
“คําขอของฉัน (My Request)”

102

5. กดปุมตกลง



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการแกไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมขอมูลสวนบคุคล 
“คําขอของฉัน (My Request)”

103

สถานะถกูเปลี่ยนเปนยกเลิก



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการลา
“คําขอของฉัน (My Request)”

104

1. เลือกรายการที่ตองการขอยกเลิก ซึ่ง
ตองมีสถานะเปนรอดําเนินการเทานั้น

2. กดปุมยกเลิก



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการลา
“คําขอของฉัน (My Request)”

105

3. ระบุเหตผุลที่ขอยกเลิก

4. กดปุมยืนยัน



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการลา
“คําขอของฉัน (My Request)”

106

5. กดปุมตกลง



การติดตามสถานะและการขอยกเลกิการลา
“คําขอของฉัน (My Request)”

107

สถานะถกูเปลี่ยนเปนยกเลิก



กระบวนการขอถอนการลา (กรณีผูบริหารมีการอนุมตัิการลาไปแลว)
“คําขอของฉัน (My Request)”

108

ผูบริหารบุคลากร

เลือกรายการทีต่องการ
ขอถอนการลา

CUERP-FIORI
พิจารณาอนมุตัิ
คําขอถอนการลา

CUERP-FIORI
ระบบสงเมลแจงกลบัไปยงับคุลากร
และลบขอมลูการลาทีข่อถอน

ระบบสงเมลแจง
กลับไปยงับคุลากร

อนุมตัิ

ไมอนมุตัิ



การขอถอนการลา (กรณีผูบริหารมีการอนุมัติการลาไปแลว)
“คําขอของฉัน (My Request)”

109

1. เลือกรายการที่ตองการขอถอน 
ซึ่งจะมีสถานะเปนอนุมตัแิลว

2. กดปุมถอนคาํขอ



การขอถอนการลา (กรณีผูบริหารมีการอนุมัติการลาไปแลว)
“คําขอของฉัน (My Request)”

110

3. ระบุเหตผุลที่ขอถอน

4. กดปุมยืนยัน



การขอถอนการลา (กรณีผูบริหารมีการอนุมัติการลาไปแลว)
“คําขอของฉัน (My Request)”

111

5. กดปุมตกลง



การขอถอนการลา (กรณีผูบริหารมีการอนุมัติการลาไปแลว)
“คําขอของฉัน (My Request)”

112

6. ระบบจะสรางการขอถอนลา และมี
สถานะรอดาํเนินการ



อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)

113

ดูรายละเอียดรายการคําขอลาและอนมุตัิ
คําขอลา



สิทธิการอนมุตัิคาํขอลา
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

คณบดี/ผูอํานวยการสถาบัน/วิทยาลัย/สํานัก/ศูนย

114

ผูบริหารทีไ่ดสทิธอินมุตัิคาํขอลาผานระบบ

รองคณบดีฝายบริหาร/วิชาการ

ผูอํานวยการฝาย

หัวหนาภาควิชา



องคประกอบหนาจออนุมัตคิาํขอลา
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

115

1. แสดงรายการคาํขอ
ทั้งหมดพรอมสถานะ

2. แสดงรายละเอียด
ของคําขอ เอกสารแนบ และสถานะการอนุมตัิ



องคประกอบหนาจออนุมัตคิาํขอลา
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

116

หากมีจาํนวนตวัเลขปรากฎที่รูปนี้ 
แสดงวามีเอกสารแนบ



องคประกอบหนาจออนุมัตคิาํขอลา
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

117

เลือกที่ปุมนี้เพื่อดูสถานะการอนุมัติ



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบทีละรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

118

1. เลือกรายการที่ตองการ
อนุมัติ/ไมอนุมตัิ

2. กดปุมอนุมัติ
หรือไมอนุมัติ



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบทีละรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

119

3. ระบุเหตผุล
กรณีไมอนุมัติจะเวนวางไมได

4. กดปุมยืนยัน



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบทีละรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

120

5. ระบบแสดงขอความ
ดําเนินการสาํเร็จ

6. รายการที่ดําเนินการ
ไปแลวจะหายไป



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบหลายรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

121

1. เลือกปุมอนุมัตหิลาย
รายการ



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบหลายรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

122

2. เลือกประเภทคาํขอ กรณี
ที่มีทั้งคําขออนุมตักิารลา

และขอถอนการลา



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบหลายรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

123

3. เลือกรายการทั้งหมด

4. ระบบจะแสดงรายละเอยีดการขอลาแบบ
สรุปเพื่อประกอบการตดัสินใจ โดยยัง

สามารถเลอกรายการที่ไมตองการออกได

5. กดปุมอนุมัต/ิไมอนุมตัิ



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบหลายรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

124

6. ระบุเหตผุล
กรณีไมอนุมัติจะเวนวางไมได

7. กดปุมยืนยัน



การอนุมัติ/ไมอนุมตัิ คําขอลา แบบหลายรายการ
“อนุมัติคาํขอลา (Approve Leave Request)”

125

7. รายการที่ดําเนินการ
ไปแลวจะหายไป



ตัวอยางเมลของผูบังคบับัญชาชัน้ตน (ที่ไมไดเปนผูอนุมตัิ)
เพื่อรับทราบการลาของผูใตบังคบับัญชา

126



รายงานการอนมุตัิคาํขอลา
(Approved Request Report)

127

เพื่อดูรายการคาํขอลาทีไ่ดดําเนนิการ
อนุมตัิ/ไมอนมุตัิไปแลว



หนาจอแสดงรายงาน
“รายงานการอนมุตัิคาํขอลา (Approved Request Report)”

128

1. ระบุเงื่อนไขตางๆ ที่
ตองการกรองขอมูล

2. กดปุมไป



ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา
(Giving Feedback for Contract Renewal)

129

เพื่อใหขอเสนอแนะและความคดิเหน็เพือ่ใช
ประกอบการตอสญัญาจางใหกบัผูใตบงัคบับญัชา
หรือคนทีเ่กี่ยวของ



องคประกอบหนาจอ
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

130

1. แสดงรายการขอมูลบุคลากรที่ตอง
ดําเนินการใหขอเสนอแนะ

2. แสดงรายละเอียดขอมูลของ
บุคลากรที่จะไดรับการตอสัญญา



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

131

1. เลือกรายการขอมูลบุคลากรที่ตอง
ดําเนินการใหขอเสนอแนะ

2. กดปุม ระบุความคดิเหน็



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

132

4. กดปุม บันทึก

3. ระบุขอเสนอแนะและความคดิเหน็



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

133

4. กดปุม ยืนยัน



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

134

5. กดปุม ตกลง



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

135

6. กดปุม PDF ฟอรมประเมิน 
เพื่อตรวจสอบความถกูตอง



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

136

7. ระบบแสดงแบบฟอรมการ
ประเมินพรอมแสดงขอเสนอแนะ
และความคดิเหน็ที่ไดดาํเนินการไป



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

137

8. กดปุม สงตอใหเจาหนาที่
บุคคลเตรียมเอกสาร



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

138

9. กดปุม ยืนยัน



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

139

9. กดปุม ยืนยัน10. กดปุม ตกลง



การใหขอเสนอแนะและความคดิเห็น
“ใหขอเสนอแนะประกอบการตอสญัญา (Giving Feedback for Contract Renewal)”

140

11. รายการที่ดาํเนินการ
ไปแลวจะหายไป



FAQ ??

Question

 ถามีคําขอลาพักผอน ตั้งแตวันจันทร - วันพุธ ถูกอนุมัติแลว
แตตองการเปลี่ยนเปน วันจันทร - วันอังคาร จะตองทําอยางไร ?

Answer

 ตองถอนคําขอลาเดิม จากนั้นสรางคําขอใหม หลังจากผูบังคับบัญชา
อนุมัติคําขอถอนการลาแลว

141
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Question

 ถามีคําขอลาพักผอน ตั้งแตวันจันทร - วันพุธ ยังไมถูกอนุมัติ
แตตองการเปลี่ยนเปน วันจันทร - วันอังคาร จะตองทําอยางไร ?

Answer

 ตองยกเลิกคําขอลาเดิม แลวสรางคําขอใหมไดทันที
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Question

 ถาตองการลาพักผอนลวงหนา เปนชวงขามปงบประมาณพอดี สามารถ
ทําไดหรือไม ตัวอยางคือ ณ วันที่ 27 ก.ย. 2562 ตองการลาพักผอน
วันที่ 1-3 ต.ค. 2562

Answer

 สามารถทําได โดยการลาลวงหนาขามปงบประมาณ ระบบจะอนุญาต
ในชวงเดือน ก.ย. เฉพาะกรณีลาพักผอน และลากิจ/พักผอน (ของ ลจ.
ชั่วคราวชาวตางประเทศ) ซึ่งระบบยังไมไดสรางโควตาการลาเอาไว 
เนื่องจากตองรอสรุปจํานวนวันลาคงเหลือเพื่อยกยอดกอน โดยระบบจะ
ยอมใหลาไดไมเกิน 10 วัน ตามสิทธิ์พื้นฐาน
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Question

 หากตองลาพักผอนตั้งแตวันที่ 30 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 จะบันทึกเปน
รายการเดียวไดเลยหรือไม

Answer

 ไมสามารถบันทึกเปนรายการเดียวได เนื่องจากเปนการลาครอม
ปงบประมาณ ใหแยกบันทึกเปน 2 รายการคือ 

    รายการที่ 1 : บันทึกลาวันที่ 30 ก.ย. 62

รายการที่ 2 : บันทึกลาวันที่ 1 – 2 ต.ค. 62
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Question

 ในวันที่ 1 ต.ค. 62 บุคลากรมีการสรางคําขอลาในระบบ และพบวา
ผูอนุมัติเปน ผอ.ฝายบริหารทานเดิมที่เกษียณอายุแลว ณ วันที่ 1 ต.ค. 
62 หากตองการแกไขผูอนุมัติใหถูกตอง ตองทําอยางไร

Answer

 ประสานแจงมายังเจาหนาที่บุคคลคณะ ถึงขอมูลผูอนุมัติที่ไมถูกตอง และ
เจาหนาที่บุคคลคณะประสานมายังเจาหนาที่บุคคลสวนกลาง เพื่อ
ตรวจสอบการทําขอมูลการเกษียณทานเดิมใหเรียบรอย และบุคลากร
จะตองยกเลิกคําขอลา แลวสรางคําขอเขามาใหม เมื่อมีการทําขอมูล ผอ.
ฝายบริหารทานใหมเปนที่เรียบรอยแลว
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Question

 กรณีบุคลากรลากิจ หรือลาพักผอน ถาบุคลากรเขามาขอลาลวงหนาไม
ถึง 3 วันทําการ ระบบจะอนุญาตใหลาไดหรือไม

Answer

 ระบบอนุญาตใหลาได
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