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การใชโปรแกรมเบ้ืองตน 
 

ระบบงานฐานขอมูลกลางกลุมเปาหมายของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปนระบบงานท่ีใช
สําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลกลางกลุมเปาหมายของ ดย. ซ่ึงจะประกอบดวย ขอมูลดานเด็ก และขอมูลดาน
เยาวชน เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของผูใชงานในหนวยงาน และสามารถนําขอมูลนี้มาประมวลผล และ
นําเสนอรายงานขอมูลในเชิงสถิติ ขอมูลเปรียบเทียบ โดยใชรูปแบบของตาราง แผนภูมิ กราฟ และแผนท่ี 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริหารของ ดย. 
  

การใชงานเบื้องตนของระบบงานฐานขอมูลกลางกลุมเปาหมายของ ดย. ประกอบดวยข้ันตอนการ
ใชงานดังตอไปนี้ 

 

1. การเขาสูระบบงาน (Log In) 
1.1 เปด Internet Browser เชน Google Chrome , Internet Explorer แลวพิมพท่ีอยูของโปรแกรม

ใน Address Bar จากนั้นกดปุม Enter บนแปนพิมพ ดังภาพ 
 

 
 

 
 
1.2 เม่ือกรอกท่ีอยูของระบบงานเสร็จแลวจะพบหนาจอแรกสําหรับการเขาระบบงาน ใหผูใชกรอก

ขอมูล “รหัสผูใช” และ “รหัสผาน” เพ่ือเขาสูระบบงาน ดังภาพ 
 

พิมพ  Address  
dcytgg.dcy.go.th 
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1.3 เม่ือเขาสูระบบแลวจะพบหนาจอหลักของการทํางาน ดังภาพ (ซ่ึงผูใชงานสามารถเขาใชระบบงานท่ี
ตนเองไดรับสิทธิใหใชงานเทานั้นจะไมสามารถเขาใชระบบงานในสวนท่ีไมเก่ียวของได ) 

 

 

 
 

พิมพ “รหัสผูใช” และ 
“รหัสผาน” พรอมทั้งกดปุม 
OK เพื่อเขาสูระบบ 
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2. การออกจากระบบงาน (Log Out) 
 

2.1 จากหนาจอหลักของระบบงาน จะมีเมนูสําหรับออกจากระบบอยูดานบนมุมซายของหนาจอ ใหใช 
     Mouse Click ท่ีเมนูเพ่ือออกจากระบบงาน 

 

 
 

 

2.2 เม่ือเลือกท่ีเมนู “ออกจากระบบ” จะแสดงหนาจอแรกข้ึนมาผูใชงานสามารถปดหนาตางนี้ไดทันที 
     หากไมตองการใชงานตอ และผูใชงานสามารถกรอก “รหัสผูใช” และ “รหัสผาน” ไดในกรณีท่ี 
     ตองการเขาสูระบบงานอีกครั้ง 

 
 

 
 
 

3. วิธีการใชระบบงานท่ัวไป 
3.1 เมนูการใชงานยอย 

ใช Mouse Click ท่ีเมนู 
เพ่ือออกจากระบบ 
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- ในกรณีท่ีระบบงานบางระบบมีเมนูการใชงานหลายชั้น เชน ระบบฐานขอมูลดานเยาวชนจะมี
เมนูการใชงานหลายชั้น ผูใชสามารถเลือกท่ีเมนูหลักเพ่ือเขาไปยังเมนูยอยลงไปในแตละชั้นได  

 
ดังตัวอยาง  เม่ือเขาสูระบบฐานขอมูลดานเยาวชนจะพบเมนูการใชงานท้ังหมด ดังภาพ 
 

 
 

   
เม่ือเลือกเมนูการใชงาน “สภาเด็กและเยาวชนฯ”  
 

 
 

   
เม่ือเลือกท่ีเมนู “สภาเด็กและเยาวชนฯ” จะพบเมนูยอยอีก 2 เมนู ดังภาพ 

 

 
 
 
และเม่ือเลือกท่ีเมนู “ขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” จะพบเมนูยอยอีก ดังภาพ 
 

เมนูการใชงาน
ท้ังหมดของระบบ 

เมนูการใชงานสภาเด็กและเยาวชนฯ 

เมนูยอยของสภาเด็กและเยาวชนฯ 
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ในกรณีท่ีตองการกลับไปยังเมนูกอนหนาใหเลือกท่ีเมนู “กลับ” เพ่ือออกจากเมนูทีละชั้น 
 

3.2 การกรอกขอมูลวันท่ี 

- การกรอกขอมูลวันท่ีสามารถทําได 2 วิธีคือ วิธีแรกใหพิมพตัวเลข 8 หลักเปน วันท่ี เดือน ปพ.ศ. 

ติดกันลงในชองวันท่ี เชน   เสร็จแลวสามารถกรอกขอมูลในชอง

ถัดไปไดเลยระบบจะแสดงเสนแบงวันท่ีใหอัตโนมัติ ดังภาพ  

- อีกวิธีคือ ใหใช Mouse Click ท่ีไอคอน  ดานหลังชองวันท่ีจะมีปฏิทินแสดงข้ึนมาใหเลือก
วันท่ีท่ีตองการ ดังภาพ 
 

 
 
 

 
 

- ใหใช Mouse Click วันท่ีท่ีตองการจากนั้นระบบจะนําวันท่ีไปแสดงในชองขอมูลให ดังนี้ 

  
- หากตองการเลือกเดือนท่ีผานมาแลวใหเลือกลูกศรดานซาย  หรือเลือกเดือนถัดไปใหเลือกท่ี

ลูกศรดานขวา  เชน เดือนปจจุบันคือเดือน ธันวาคม ตองการเลือกวันท่ีในเดือน 

พฤศจิกายน ใหใช Mouse Click ท่ีลูกศรดานซาย  ดังตัวอยาง 
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3.3  การเปลี่ยนรหัสผาน 
1) ให Click ท่ีเมนู เปลี่ยนรหัสผาน จะปรากฏหนาจอ “เปลี่ยนรหัสผาน” ข้ึนมาให ดังภาพ 

 
 2) ใหพิมพ Password เดิม , Password ใหม และพิมพยืนยัน Password ใหม จากนั้น Click 
ท่ีปุม “บันทึก” เพ่ือจัดเก็บขอมูลการเปลี่ยนรหัสผาน โดยผูใชจะสามารถใชรหัสผานใหมนี้ในการ Log In 
ครั้งตอไปได 
 
4. ความหมายของสัญลักษณในระบบ (Icon) 
 

 การจัดเก็บ/บันทึกขอมูล 
  

 การยกเลิกขอมูลท่ีกรอกเพ่ิมไปในหนาจอ 
  

 การสืบคนขอมูลโดยใหระบบแสดงขอมูลตามเง่ือนไข 
  

 การยกเลิกเง่ือนไขในการคนหา 
  

 เปดหนาจอท่ีใชสําหรับเพ่ิมขอมูล 
  

 ปดหนาจอการเพ่ิมขอมูล 

  

 แกไขรายการขอมูล 
  

 ลบรายการขอมูล 
  

 การทําสําเนาขอมูลท้ังชุด 
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 ปฏิทิน 
  

  เลื่อนเดือนในปฏิทินกอนหนา/เลื่อนเดือนในปฏิทินเดือน
ถัดไป 

  

 เปดหนาจอท่ีซอนอยูท้ังหมด 
  

 ปดหนาจอการทํางานท้ังหมด 
  

 แสดงรายงานกอนพิมพ 
  

 พิมพรายงานผาน Microsoft Excel 

  

 พิมพรายงานผาน Microsoft Word 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน 
 

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน เปนระบบท่ีใชสําหรับจัดเก็บขอมูลดานเยาวชน ประกอบดวย  ขอมูล
เยาวชน, ขอมูลการจดทะเบียนหอพัก, ขอมูลสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย/จังหวัด/อําเภอ/กทม., 
ขอมูลเยาวชนดีเดนแหงชาติ และผูทําคุณประโยชน, ขอมูลเยาวชนท่ีเขารวมโครงการของกองสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน , ขอมูลการจดทะเบียนองคกรเอกชน/องคกรชุมชนตาม พ.ร.บ. การสงเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2546,  ขอมูลเครือขายเยาวชน, ขอมูลเครือขายองคกร เพ่ือจัดทําเปน
ฐานขอมูลของเยาวชนซ่ึงเปนสวนหนึ่งของฐานขอมูลกลางกลุมเปาหมาย  ซ่ึงสามารถสืบคน ตรวจสอบ และ
ประมวลผลขอมูลดานเยาวชนเพ่ือออกรายงานได 

 

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน ประกอบดวยระบบงาน ดังนี้ 
1. ระบบขอมูลเยาวชน 
2. ระบบการจดทะเบียนหอพัก 
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2.1 บันทึกขอมูลหอพัก 
2.2 การตออายุหอพัก 
2.3 การตออายุผูจัดการ 
2.4 การเปลี่ยนแปลงขอมูลหอพัก 
2.5 การเลิกกิจการ 
2.6 คนหาขอมูลหอพัก 

3. ระบบสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย/จังหวัด/อําเภอ/กทม. 
3.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

3.1.1 ระดับตําบล 
3.1.2 ระดับอําเภอ 
3.1.3 ระดับจังหวัด 
3.1.4 ระดับประเทศ 

3.2 แสดงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
4. ระบบเยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทําคุณประโยชน 

4.1 ทําเนียบประจําป 
4.2 เยาวชน 
4.3 กลุมเยาวชน 
4.4 บุคคล 
4.5 องคกร 

5. ระบบเยาวชนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศของกองสงเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
5.1 โครงการ 
5.2 ขอมูลโครงการ 
5.3 ตรวจสอบขอมูลผูเขารวมโครงการ 

6. ระบบการจดทะเบียนองคกรเอกชน/องคกรชุมชน ตาม พรบ. การสงเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน พ.ศ. 2546,  ระบบเครือขายเยาวชน, ระบบเครือขายองคกร 
6.1 บันทึกขอมูลองคกรเครือขาย/ชุมชน 
6.2 คนหาขอมูลองคกรเครือขาย/ชุมชน 
6.3 คนหาขอมูลโครงการ/กิจกรรม 

7. รายงาน 
 

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน ในสวนของขอมูลเยาวชน และขอมูลสภาเด็กและเยาวชนแหง
ประเทศไทย/จังหวัด/อําเภอ/กทม.  สามารถอธิบายข้ันตอนการทํางานของหนาจอได ดังตอไปนี้ 
 

1. ระบบขอมูลเยาวชน 
ระบบขอมูลเยาวชน เปนระบบท่ีใชสําหรับบันทึกและจัดเก็บขอมูลเยาวชน ประกอบดวย ขอมูล

สวนบุคคล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ท่ีอยูปจจุบัน ท่ีอยูท่ีทํางาน ท่ีอยูสถานศึกษา ขอมูลบุคคลท่ีเก่ียวของ 
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และขอมูลกิจกรรมท่ีเยาวชนเขารวมกับ ดย. ไดแก สภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย/จังหวัด/อําเภอ/
กทม. เปนตน 
 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. การเขาสูระบบขอมูลเยาวชน ใหผูใชเริ่มตนโดยเขามายังระบบฐานขอมูลดานเยาวชน จะพบ

เมนูการใชงาน ดังภาพ 
 

 
 

 
 
 
 
 

จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู “ขอมูลเยาวชน” เพ่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลเยาวชน  
 

 
 
ระบบจะแสดง “หนาจอบันทึกขอมูลเยาวชน” ดังภาพ 
 

 
 

 

2. การบันทึกขอมูลเยาวชน - ผูใชตองเริ่มตนดวยการคนหา “เยาวชน” ท่ีตองการบันทึกขอมูล
กอน วามีจัดเก็บอยูในระบบแลวหรือไม (เพ่ือไมใหมีขอมูลเยาวชนซํ้าซอนในระบบ) โดยใหผูใช
พิมพ   “ชื่อเยาวชน” ท่ีตองการลงไป ดังภาพ 

 

 

ใช Mouse Click ที่เมนู “ขอมูลเยาวชน” 

หนาจอการบันทึก “ขอมูลเยาวชน” 

หนาเมนู : ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ผูใชสามารถระบุเง่ือนไขในการคนหา “เยาวชน” ไดตามท่ีทราบขอมูล ไมวาจะเปนการคนหา

จากเลขประจําตัวประชาชน จากชื่อ หรือจากนามสกุล โดยจะพิมพชื่อ นามสกุลเต็ม หรือพิมพ
บางสวนก็ได 

 กรณีท่ีตองการใหระบบแสดงรายการขอมูล “เยาวชน” ท้ังหมด ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม 
 โดยไมตองระบุเง่ือนไขในการคนหาใดๆ ท้ังสิ้น 

 กรณีท่ีตองการเริ่มคนหาขอมูลใหม ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม  
 
 
 
 
จากนั้นใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชงานระบุ   
ข้ึนมาให ดังภาพ 

 
 

จากตัวอยางขางตน ระบบตรวจสอบแลวพบวายังไมมีขอมูล “เยาวชน” รายดังกลาว  
จัดเก็บในระบบ     ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูล “เยาวชน” ท่ีตองการลงไปได โดยใช 

Mouse Click ท่ีขอความ    จะปรากฏหนาจอบันทึกขอมูลเยาวชนข้ึนมาให  
ดังภาพ 
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ใหผูใชงานระบุรายละเอียดในสวนตางๆ ของเยาวชนลงในหนาจอใหเรียบรอย จากนั้นใหใช 
Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือจัดเก็บขอมูลเยาวชนในระบบ  
ตัวอยางหนาจอ  การบันทึกขอมูลเยาวชน ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 



   กรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
 

 

 

 
Department of Children and Youth   
Version: 1.0.0 User Manual  
Release Date: 11/11/2015  12   

 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 เม่ือตองการเปดหนาจอท้ังหมดใหใช Mouse Click ท่ีปุม  เปดท้ังหมด, เม่ือตองการปด 

(ซอน) หนาจอท้ังหมดใหใช Mouse Click ท่ีปุม  ปดท้ังหมด 
 ชองขอมูล “เลขประจําตัวประชาชน, ชื่อ, นามสกุล” ระบบจะนําขอมูลจากท่ีผูใชระบุตอน

คนหามาใสใหเลยโดยไมตองพิมพใหม 
 เม่ือเลือก “คํานําหนาชื่อ : อ่ืนๆ” ระบบจะแสดงรายการขอมูลพ้ืนฐานข้ึนมาใหเลือก 
 ชองขอมูล “ชื่อ, นามสกุล” เปนขอมูลสําคัญท่ีจําเปนตองระบุ 
 การระบุขอมูลวันเดือนปเกิดใหพิมพตัวเลข 8 ตัวติดกัน เชน 30122531 แลวกดปุม tab บน

คียบอรด ระบบจะแบงขอมูลเปนวัน-เดือน-ป พ.ศ. ให เชน 30-12-2531 พรอมคํานวณอายุ
ใหอัตโนมัติ 
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Department of Children and Youth   
Version: 1.0.0 User Manual  
Release Date: 11/11/2015  13   

 

  
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 วิธีการ “เลือก File รูปภาพ” ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม  แลวไปยังท่ีเก็บไฟล

รูปภาพท่ีตองการ ไฟลรูปภาพท่ีผูใชเลือกจะปรากฏข้ึนมาใหบนหนาจอหลังจากท่ีไดบันทึก
ขอมูลแลว 

 การระบุขอมูลวันเดือนปใหพิมพตัวเลข 8 ตัวติดกัน เชน 30122531 แลวกดปุม tab บน
คียบอรด ระบบจะแบงขอมูลเปนวัน-เดือน-ป พ.ศ. ให เชน 30-12-2531 

 ชองขอมูลท่ีเปนลักษณะ  เชน เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, อาชีพ ใหระบุขอมูลโดยใช 

Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือเลือกจากขอมูลพ้ืนฐานในระบบ (กรณีท่ีเลือกตัวเลือกเปน 
“อ่ืนๆ” ใหระบุรายละเอียดไวในชองขอมูลวางท่ีอยูถัดไปดวย) 

 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 
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 ชองขอมูล “ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด” ใหระบุขอมูลโดยการเลือกจากขอมูลพ้ืนฐาน
ในระบบ โดยใหพิมพชื่อตําบล/แขวงท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการตําบล/
แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัดตามอักษรท่ีพิมพข้ึนมาใหเลือก 

 เม่ือตองการคัดลอกขอมูล “ท่ีอยูปจจุบัน” (ท่ีอยูในหนาจอสวนลาง) มาใสในชองขอมูล “ท่ีอยู

ตามทะเบียนบาน” ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  
 

 
 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ชองขอมูล “ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด” ใหระบุขอมูลโดยการเลือกจากขอมูลพ้ืนฐาน

ในระบบ โดยใหพิมพชื่อตําบล/แขวงท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการตําบล/
แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัดตามอักษรท่ีพิมพข้ึนมาใหเลือก 

 เม่ือตองการคัดลอกขอมูล “ท่ีอยูตามทะเบียนบาน” (ท่ีอยูในหนาจอสวนบน) มาใสในชอง

ขอมูล “ท่ีอยูปจจุบัน” ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ชองขอมูล “ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด” ใหระบุขอมูลโดยการเลือกจากขอมูลพ้ืนฐาน

ในระบบ โดยใหพิมพชื่อตําบล/แขวงท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการตําบล/
แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัดตามอักษรท่ีพิมพข้ึนมาใหเลือก 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 
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รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ชองขอมูล “ตําบล/แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัด” ใหระบุขอมูลโดยการเลือกจากขอมูลพ้ืนฐาน

ในระบบ โดยใหพิมพชื่อตําบล/แขวงท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการตําบล/
แขวง, อําเภอ/เขต, จังหวัดตามอักษรท่ีพิมพข้ึนมาใหเลือก 

 
 
 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 
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ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 
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ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 

ตัวอยางหนาจอ การบันทึกขอมูลเยาวชน 
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           รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 ขอมูลในสวนของ “กิจกรรมเยาวชน” ระบบจะนําขอมูลมาปรับปรุงใหอัตโนมัติ กลาวคือ เม่ือ

มีการบันทึกขอมูลจากระบบงานท่ีเก่ียวของ ไดแก ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ, ระบบ
เยาวชนดีเดนฯ, ระบบเยาวชนท่ีเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ระบบจะนําขอมูลมาแสดงเปน
ประวัติขอมูลใหทราบท่ีหนาจอนี้โดยอัตโนมัติ 

 

1. การแกไขขอมูลเยาวชน – เม่ือตองการแกไขขอมูลเยาวชนท่ีเคยจัดเก็บไวในระบบ ใหผูใชไปท่ี
หนาจอคนหาขอมูล (หนาจอตรวจสอบขอมูลเยาวชน) โดยใช Mouse Click ท่ีเมนู  
จะปรากฏหนาจอคนหา ดังภาพ 

 

  
 

 

ใหผูใชงานพิมพ “ชื่อเยาวชน” ท่ีตองการแกไขลงไป (หรือขอมูลอ่ืนดวย ถาทราบ) จากนั้น         
ใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาข้ึนมาให ดังภาพตัวอยาง  

 

 

 
 

ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุมขอมูลเยาวชน  ทายรายการเยาวชนท่ีตองการ ระบบจะแสดง
หนาจอบันทึกขอมูลเยาวชนท่ีตองการข้ึนมาใหทําการแกไข ดังภาพ 
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เม่ือแกไขขอมูลเยาวชนเรียบรอยแลว ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือจัดเก็บขอมูล
เยาวชน 
2. ระบบสภาเด็กและเยาวชนแหงประเทศไทย/จังหวัด/อําเภอ/กทม. 

 

2.1 คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
2.1.1 ระดับอําเภอ 
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หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ใชสําหรับบันทึกและจัดเก็บขอมูล
สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ ไดแก เลขท่ีคําสั่งแตงตั้ง วันท่ีคําสั่งมีผล วันท่ีคําสั่งสิ้นสุด 
รายชื่อ-ตําแหนงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ   

 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. การเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ – ใหผูใชเริ่มตนโดยเขามายัง

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน : สภาเด็กและเยาวชน  จะพบเมนูการใชงาน ดังภาพ 
 

ใช Mouse Click ท่ีเมนู “สภาเด็กและเยาวชน” เพ่ือเขาสูระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ 

 
 

ผูใชจะพบเมนูการใชงานของ “ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ” ดังภาพ 

 
 

จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  

 
 

จะปรากฏเมนูยอยของ “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  

ใช Mouse Click ที่เมนู “สภาเด็กและเยาวชน” 

หนาเมนู : ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” 
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ใช Mouse Click ท่ีเมนู “ระดับอําเภอ” เพ่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอําเภอ 

 

 

ระบบจะแสดง “หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ” ดังภาพ  

 
 

2. การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ – ผูใชตองเริ่มตนดวยการคนหา “วาระสภาฯ” 
และ “อําเภอ” ท่ีตองการบันทึกขอมูลกอน วามีจัดเก็บอยูในระบบแลวหรือไม (เพ่ือไมใหมีขอมูล
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอซํ้าซอนในระบบ) โดยใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการลงไปในชองขอมูล 
ดังภาพ 

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 สําหรับชองขอมูลท้ัง 3 ขางตน ผูใชตองใชวิธีเลือกขอมูลจากในระบบมาใสในชองขอมูล 

กลาวคือ 

หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “ระดับอําเภอ” 

หนาเมนู : คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
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1) ชองวาระสภาฯ : ใหใช Mouse Click ท่ีปุม   ระบบจะแสดงรายการวาระสภาฯ 
ข้ึนมาใหเลือก 

 
 

ท้ังนี้ ผูใชสามารถเพ่ิมรายการ “วาระสภาฯ” ท่ีตองการเขาไปในระบบได โดยใช Mouse Click 
ท่ีปุม  จะปรากฏหนาจอบันทึกวาระสภาฯ ดังภาพ 

 
 
 

ใหผูใชพิมพชื่อวาระสภาฯ ท่ีตองการลงไปในชองขอมูล “ชื่อวาระ” ดังตัวอยาง 

 
 

จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือจัดเก็บขอมูลวาระสภาฯ ในระบบ 
รายการวาระสภาฯ ท่ีบันทึกเพ่ิม จะไปปรากฏเปนขอมูลลําดับลาสุด ดังภาพ 
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และขอมูลดังกลาวจะไปปรากฏเพ่ิมท่ีตัวเลือกของ “ชองวาระสภาฯ” ให ดังภาพ 

 
 

 
2) ชองอําเภอ : ใหพิมพชื่ออําเภอท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการอําเภอ

ตามอักษรท่ีพิมพ พรอมท้ังแสดงรายการจังหวัดของอําเภอนั้นข้ึนมาใหเลือกดวย    
ดังภาพ 

 

 
 

3) ชองจังหวัด : ระบบจะใสขอมูลจังหวัดลงในชองขอมูลใหอัตโนมัติ ตามรายการ
อําเภอ/จังหวัดท่ีเลือกท่ีชองอําเภอ 

 กรณีท่ีตองการเริ่มคนหาขอมูลใหม ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม  
 

เม่ือเลือกขอมูล “วาระสภาฯ” และ “อําเภอ” เรียบรอยแลว ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  
ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุข้ึนมาให ดังภาพ 
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จากตัวอยางขางตน ระบบตรวจสอบแลวพบวายังไมมีขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนในอําเภอ” 
ดังกลาวจัดเก็บในระบบ ผูใชสามารถเพ่ิมขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนในอําเภอ” ท่ีตองการลง

ไปได โดยใช Mouse Click ท่ีขอความ  จะปรากฎหนาจอบันทึกขอมูล
สภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอข้ึนมาให ดังภาพ 

 
  

การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอในหนาจอขางตนจะประกอบดวยการบันทึก
ขอมูล 2 สวน กลาวคือ สวนแรกจะเปนขอมูลประกอบตัวบุคคล สวนท่ีสองจะเปนการเพ่ิม
บุคคลเขาไปในสภา 
 

     สําหรับการบันทึกขอมูลสวนแรก ใหผูใชพิมพและเลือกขอมูลประกอบตัวบุคคลลงในชองขอมูล   
     ดังภาพ 
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สําหรับการบันทึกขอมูลสวนท่ีสอง ใหผูใชเพ่ิมบุคคลเขาไปในสภาโดยการคนหาบุคคลท่ีตองการ
จากในระบบ ท้ังนี้ ผูใชสามารถระบุเง่ือนไขการคนหาบุคคลไดตามท่ีทราบขอมูล ไมวาจะเปนการ
คนหาจากเลขประจําตัวประชาชน จากชื่อ จากนามสกุล (โดยจะพิมพชื่อ นามสกุลเต็ม หรือพิมพ
บางสวนก็ได) หรือจากวันเดือนปเกิด ดังภาพ 
 

 
 

จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชงาน      
ระบุข้ึนมาให  ดังภาพ 
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ใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุมเลือก  ทายรายการบุคคลท่ีตองการ จากนั้น “บุคคล”     
ท่ีผูใชเลือกจะไปปรากฏเปนลําดับรายชื่ออยูในสภาเด็กและเยาวชนของอําเภอท่ีกําหนดไว     
ดังภาพ 
 

 
 

3. การลบขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอ – เม่ือตองการลบ “บุคคล” ออกจากรายชื่อ
สภาเด็กและเยาวชนของอําเภอท่ีเคยจัดเก็บไวในระบบ ใหผูใชงานไปท่ีหนาจอคนหาขอมูล 
(หนาจอตรวจสอบขอมูลสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ) โดยใช Mouse Click ท่ีเมนู  
จะปรากฏหนาจอคนหา ดังภาพ 

 

 
 

ใหผูใชเลือกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนของอําเภอท่ีตองการลงไปในชองขอมูล จากนั้นใช     
Mouse Click ปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาข้ึนมาให ดังภาพตัวอยาง  

 



   กรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
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จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุมลบขอมูล  ทายรายการ “บุคคล” ท่ีตองการ  
 

2.1.2 ระดับจังหวัด 
  หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ใชสําหรับบันทึกและจัดเก็บขอมูล

สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ไดแก เลขท่ีคําสั่งแตงตั้ง วันท่ีคําสั่งมีผล วันท่ีคําสั่งสิ้นสุด 
รายชื่อ-ตําแหนงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. การเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด - ใหผูใชงานเริ่มตนโดยเขา

มายังระบบฐานขอมูลดานเยาวชน จะพบเมนูการใชงาน จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู 
“สภาเด็กและเยาวชน” เพ่ือเขาสูระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ ดังภาพ 

 

 
  

จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  

 
 

 
จะปรากฏเมนูยอยของ “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  
 

หนาเมนู : ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” 
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ใช Mouse Click ท่ีเมนู “ระดับจังหวัด” เพ่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชน 
ระดับจังหวัด 

 
 
 

ระบบจะแสดง “หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด” ดังภาพ  
 

 
  

2. การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด – ผูใชตองเริ่มตนดวยการคนหา “วาระสภาฯ” 
และ “จังหวัด” ท่ีตองการบันทึกขอมูลกอน วามีจัดเก็บอยูในระบบแลวหรือไม (เพ่ือไมใหมี
ขอมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดซํ้าซอนในระบบ) โดยใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการลงไปใน
ชองขอมูล ดังภาพ 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 สําหรับชองขอมูล 2 ชองขางตน ผูใชตองใชวิธีเลือกขอมูลจากในระบบมาใสในชองขอมูล 

กลาวคือ 

หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

ใช Mouse Click ที่เมนู “ระดับจังหวดั” 

หนาเมนู : คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
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1) ชองวาระสภาฯ : ใหใช Mouse Click ท่ีปุม   ระบบจะแสดงรายการวาระสภาฯ 
ข้ึนมาใหเลือก 

 

 
ท้ังนี้ ผูใชสามารถเพ่ิมรายการ “วาระสภาฯ” ท่ีตองการเขาไปในระบบได โดยใช Mouse 
Click ท่ีปุม  จะปรากฏหนาจอบันทึกวาระสภาฯ ดังภาพ 

 
 

ใหผูใชพิมพชื่อวาระสภาฯ ท่ีตองการลงไปในชองขอมูล “ชื่อวาระ” ดังตัวอยาง 

 
 

จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือจัดเก็บขอมูลวาระสภาฯ ในระบบ  
รายการวาระสภาฯ ท่ีบันทึกเพ่ิม จะไปปรากฏเปนขอมูลลําดับลาสุด ดังภาพ 
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2) ชองจังหวัด : ใหพิมพชื่อจังหวัดท่ีตองการทีละตัวอักษร ระบบจะแสดงรายการจังหวัดตาม
อักษรท่ีพิมพข้ึนมาใหเลือก  ดังภาพ 

 
 

 กรณีท่ีตองการเริ่มคนหาขอมูลใหม ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม  
 

เม่ือเลือกขอมูล “วาระสภาฯ” และ “จังหวัด” เรียบรอยแลว ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  
 ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุข้ึนมาให ดังภาพ 

 

 
จากตัวอยางขางตน ระบบตรวจสอบแลวพบวายังไมมีขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด” 
ดังกลาวจัดเก็บในระบบ ผูใชสามารถเพ่ิมขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด” ท่ีตองการลง

ไปได โดยใช Mouse Click ท่ีขอความ  จะปรากฎหนาจอบันทึกขอมูล
สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดข้ึนมาให ดังภาพ 
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การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในหนาจอขางตนจะประกอบดวยการบันทึก
ขอมูล 2 สวน กลาวคือ สวนแรกจะเปนขอมูลประกอบตัวบุคคล สวนท่ีสองจะเปนการเพ่ิม
บุคคลเขาไปในสภา 
 

สําหรับการบันทึกขอมูลสวนแรก ใหผูใชพิมพและเลือกขอมูลประกอบตัวบุคคลลงในชองขอมูล 
ดังภาพ 

 

 
สําหรับการบันทึกขอมูลสวนท่ีสอง ใหผูใชเพ่ิมบุคคลเขาไปในสภาโดยการคนหาบุคคลท่ี
ตองการจากในระบบ ท้ังนี้ ผูใชสามารถระบุเง่ือนไขการคนหาบุคคลไดตามท่ีทราบขอมูล ไมวา
จะเปนการคนหาจากอําเภอ จากเลขประจําตัวประชาชน จากชื่อ จากนามสกุล (โดยจะพิมพ
ชื่อ นามสกุลเต็ม หรือพิมพบางสวนก็ได) หรือจากวันเดือนปเกิด ดังภาพ 
 

 
 
 

 
จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุข้ึนมา 
ให ดังภาพ 

 



   กรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
 

 

 

 
Department of Children and Youth   
Version: 1.0.0 User Manual  
Release Date: 11/11/2015  33   

 

 
 

ใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุมเลือก  ทายรายการบุคคลท่ีตองการ จากนั้น “บุคคล” ท่ี 
ผูใชงานเลือกจะไปปรากฏเปนลําดับรายชื่ออยูในสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดท่ีกําหนดไว  
ดังภาพ 

 



   กรมกจิการเด็กและเยาวชน (ดย.) 
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3. การลบขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด – เม่ือตองการลบ “บุคคล” ออกจากรายชื่อสภา
เด็กและเยาวชนของจังหวัดท่ีเคยจัดเก็บไวในระบบ ใหผูใชไปท่ีหนาจอคนหาขอมูล (หนาจอ
ตรวจสอบขอมูลสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด) โดยใช Mouse Click ท่ีเมนู  จะปรากฏ
หนาจอคนหา ดังภาพ 

 
 

ใหผูใชเลือกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนของจังหวัดท่ีตองการลงไปในชองขอมูล จากนั้นใช Mouse 
Click ปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาข้ึนมาให ดังภาพตัวอยาง  

 
 

จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุมลบขอมูล  ทายรายการ “บุคคล” ท่ีตองการ 
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3.1.3   ระดับประเทศ 
หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ ใชสําหรับบันทึกและจัดเก็บขอมูล

สภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ ไดแก เลขท่ีคําสั่งแตงตั้ง วันท่ีคําสั่งมีผล วันท่ีคําสั่งสิ้นสุด 
รายชื่อ-ตําแหนงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. การเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ - ใหผูใชเริ่มตนโดยเขามายัง

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน : สภาเด็กและเยาวชน จะพบเมนูการใชงาน ดังภาพ 
 

 

 

จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู “สภาเด็กและเยาวชน” เพ่ือเขาสูระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ  
ผูใชจะพบเมนูการใชงานของ “ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ” และใช Mouse Click ท่ีเมนู  
“คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” ดังภาพ 

 
  

จะปรากฏเมนูยอยของ “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  

 
 
 

ใช Mouse Click ท่ีเมนู “ระดับประเทศ” เพ่ือเขาสูหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชน 
ระดับประเทศ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “สภาเด็กและเยาวชน” 

หนาเมนู : ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” 

หนาเมนู : คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 
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ระบบจะแสดง “หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ” ดังภาพ  
 

 
 

2. การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ – ผูใชงานตองเริ่มตนดวยการคนหา 
“วาระสภาฯ” ท่ีตองการบันทึกขอมูลกอน วามีจัดเก็บอยูในระบบแลวหรือไม (เพ่ือไมใหมี
ขอมูลสภาเด็กและเยาวชนในระดับประเทศซํ้าซอนในระบบ) โดยใหผูใชเลือกขอมูลท่ีตองการ
ลงไปในชองขอมูล ดังภาพ 

 
 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
 สําหรับชองขอมูลวาระสภาฯ ขางตน ผูใชงานตองใชวิธีเลือกขอมูลจากในระบบมาใสใน

ชองขอมูล กลาวคือใหใช Mouse Click ท่ีปุม   ระบบจะแสดงรายการวาระสภาฯ 
ข้ึนมาใหเลือก 

 

ท้ังนี้ ผูใชสามารถเพ่ิมรายการ “วาระสภาฯ” ท่ีตองการเขาไปในระบบได โดยใช Mouse 
Click ท่ีปุม  จะปรากฏหนาจอบันทึกวาระสภาฯ ดังภาพ 
 

 
 

 

ใหผูใชพิมพชื่อวาระสภาฯ ท่ีตองการลงไปในชองขอมูล “ชื่อวาระ” ดังตัวอยาง 

หนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศ 

ใช Mouse Click ที่เมนู “ระดับประเทศ” 
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จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  เพ่ือจัดเก็บขอมูลวาระสภาฯ ในระบบ 
รายการวาระสภาฯ ท่ีบันทึกเพ่ิม จะไปปรากฏเปนขอมูลลําดับลาสุด ดังภาพ 
 

 
 

และขอมูลดังกลาวจะไปปรากฏเพ่ิมท่ีตัวเลือกของ “ชองวาระสภาฯ” ให ดังภาพ 
 

 
 

 กรณีท่ีตองการเริ่มคนหาขอมูลใหม ใหผูใชใช Mouse Click ท่ีปุม  
 

เม่ือเลือกขอมูล “วาระสภาฯ” เรียบรอยแลว ใหใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะ
แสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุข้ึนมาให ดังภาพ 
 

 
 

จากตัวอยางขางตน ระบบตรวจสอบแลวพบวายังไมมีขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย” ในชวงวาระสภาฯ ดังกลาวจัดเก็บในระบบ ผูใชสามารถเพ่ิมขอมูล “สภาเด็ก
และเยาวชนของประเทศไทย” ในชวงวาระสภาฯ ท่ีตองการลงไปได โดยใช Mouse Click ท่ี
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ขอความ  จะปรากฎหนาจอบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชน
ระดับประเทศข้ึนมาให ดังภาพ 

 
 

การบันทึกขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับประเทศในหนาจอขางตนจะประกอบดวยการ
บันทึกขอมูล 2 สวน กลาวคือ สวนแรกจะเปนขอมูลประกอบตัวบุคคล สวนท่ีสองจะเปนการ
เพ่ิมบุคคลเขาไปในสภา 
 
 

สําหรับการบันทึกขอมูลสวนแรก ใหผูใชพิมพและเลือกขอมูลประกอบตัวบุคคลลงในชองขอมูล 
ดังภาพ 
 

 
 

สําหรับการบันทึกขอมูลสวนท่ีสอง ใหผูใชเพ่ิมบุคคลเขาไปในสภาโดยการคนหาบุคคลท่ี
ตองการจากในระบบ ท้ังนี้ ผูใชสามารถระบุเง่ือนไขการคนหาบุคคลไดตามท่ีทราบขอมูล ไมวา
จะเปนการคนหาจากจังหวัด จากเลขประจําตัวประชาชน จากชื่อ จากนามสกุล (โดยจะพิมพ
ชื่อ นามสกุลเต็ม หรือพิมพบางสวนก็ได) หรือจากวันเดือนปเกิด ดังภาพ 
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จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาตามเง่ือนไขท่ีผูใชระบุ
ข้ึนมาให ดังภาพ 

 
ใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุมเลือก  ทายรายการบุคคลท่ีตองการ จากนั้น “บุคคล” ท่ี
ผูใชเลือกจะไปปรากฏเปนลําดับรายชื่ออยูในสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยในชวงวาระ
สภาฯ ตามท่ีกําหนดไว ดังภาพ 
 

 
  

3. การลบขอมูลสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด – เม่ือตองการลบ “บุคคล” ออกจากรายชื่อสภา
เด็กและเยาวชนของประเทศไทย ใหผูใชไปท่ีหนาจอคนหาขอมูล (หนาจอตรวจสอบขอมูลสภาเด็ก
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และเยาวชนระดับประเทศ) โดยใช Mouse Click ท่ีเมนู  จะปรากฏหนาจอคนหา     
ดังภาพ 

 
 

ใหผูใชเลือก “วาระสภาฯ” ของสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทยท่ีตองการ จากนั้นใช Mouse 
Click ปุม  ระบบจะแสดงผลการคนหาข้ึนมาให ดังภาพตัวอยาง  

 
 

จากนั้นใหใช Mouse Click ท่ีปุมลบขอมูล  ทายรายการ “บุคคล” ท่ีตองการ 
2.2 แสดงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน 

หนาจอแสดงขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ใชสําหรับแสดงขอมูลสภาเด็กและเยาวชน
ของประเทศไทย ขอมูลสภาเด็กและเยาวชนในแตละจังหวัด และขอมูลสภาเด็กและเยาวชนใน  
แตละอําเภอ 

 

ข้ันตอนการทํางาน 
1. การเขาสูหนาจอแสดงขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน - ใหผูใชงานเริ่มตนโดยเขามายัง

ระบบฐานขอมูลดานเยาวชน : สภาเด็กและเยาวชน เพ่ือเขาสูระบบสภาเด็กและเยาวชน      
โดยจะพบเมนูการใชงานของ “ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ” ดังภาพ 

 

 
 จากนั้นใช Mouse Click ท่ีเมนู “แสดงคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน”  
 

หนาเมนู : ระบบสภาเด็กและเยาวชนฯ 
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จะปรากฎ “หนาจอแสดงขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน” ข้ึนมาให ดังภาพ 
 

 
 

2. การแสดงขอมูลคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน – เม่ือผูใชเปด “หนาจอแสดงขอมูลคณะ
บริหารสภาเด็กและเยาวชน” ขอมูลท่ีแสดงข้ึนมาใหจะเปนขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของ
ประเทศไทย” กอน ดังภาพ  จากนั้นจึงจะเปนการแสดงขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของแตละ
จังหวัด” และขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของแตละอําเภอ”  ตามลําดับ กลาวคือ 

 

 
 

ใช Mouse Click ที่เมนู “แสดงคณะบริหารสภาเด็กและ
” 

หนาจอแสดงสภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย 
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การแสดงขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย” ในหนาจอขางตน ผูใชสามารถเลือกดู
ขอมูลไดตามชวง “วาระสภาฯ” ท่ีตองการ โดยใช Mouse Click ท่ีปุม   ระบบจะแสดง
รายการ “วาระสภาฯ” ข้ึนมาใหเลือก ดังภาพ 

 
เม่ือผูใชงานเลือกรายการ “วาระสภา” เรียบรอยแลว ระบบจะแสดงขอมูล “สภาเด็กและ
เยาวชนของประเทศไทย” ตามวาระสภาท่ีกําหนดข้ึนมาให ดังภาพ 

 

การแสดงขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของแตละจังหวัด” ใหผูใชเริ่มดวยการกําหนดภาคท่ี
ตองการกอน โดยใช Mouse Click ท่ีชื่อภาค ดังภาพ 
 

 
 
 

จะปรากฏหนาจอแสดงรายชื่อจังหวัดตามภาคท่ีกําหนดข้ึนมาให ดังภาพ  
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ท่ีหนาจอนี้ ผูใชสามารถเลือกเขาไปดูรายละเอียดสภาเด็กและเยาวชนในจังหวัดท่ีตองการ หรือ
ขอมูลสภาเด็กและเยาวชนในอําเภอท่ีตองการได โดยใช Mouse Click ท่ีปุม ,   กลาวคือ 

  

การแสดงขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของแตละจังหวัด” ใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุม  
(สีเขียว) ท่ีอยูตอจากชื่อจังหวัดท่ีตองการ จะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดสภาเด็กและ
เยาวชนตามจังหวัดท่ีเลือกข้ึนมาให ดังภาพ 

 
 

การแสดงขอมูล “สภาเด็กและเยาวชนของแตละอําเภอ” ใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุม     
(สีแดง) ท่ีอยูในคอลัมนรายชื่ออําเภอ ของจังหวัดท่ีตองการ จะปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียด
สภาเด็กและเยาวชนอําเภอตามจังหวัดท่ีเลือกข้ึนมาให ดังภาพ 
 

 
 
 

จากนั้นใหผูใชงานใช Mouse Click ท่ีปุม  (สีเขียว) ท่ีอยูตอจากชื่ออําเภอท่ีตองการ จะ
ปรากฎหนาจอแสดงรายละเอียดสภาเด็กและเยาวชนของอําเภอท่ีเลือกข้ึนมาให ดังภาพ 
 

หนาจอแสดงสภาเด็กและเยาวชนระดบัจังหวัด 
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-------------------------------------------------------------------------- 

หนาจอแสดงสภาเด็กและเยาวชนระดบัอําเภอ 




