
 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

ผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

 
หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม ่

 

➢ ลงทะเบียน 

1. จากหน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ คลิกปุ่ม   เพื่อลงทะเบียนสำหรับผู้จบ
การศึกษาใหม่ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอเงื่อนไข ข้อกำหนด และการใหค้วามยินยอม 

 

2. โปรแกรมจะแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) เพื่อให้ผู้ใช้ได้อ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปกป้องข้อมูล การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัยโดยมีช่องทางการสื่อสารที่
ปลอดภัย และเมื่อ “ข้าพเจ้าได้อ่าน รับทราบ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯนี้” มี
ขั้นตอนดังน้ี 
2.1. ให้ผู้ใช้คลิกท่ีช่องว่าง  เพื่อแสดงสญัลักษณ์  ที่หน้าข้อความ “ตกลงและยอมรับเง่ือนไข” 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเป็นการยอมรับการเข้าใช้งานบริการต่างๆ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอลงทะเบียนสำหรับผู้จบการศึกษาใหม ่  

3. ทำการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) ดังนี้  
 

2.1. ป้อนเลขบัตรประชาชน, ตั้งค่ารหสัผ่าน, ยืนยันรหสัผ่าน 

2.2. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกคำนำหน้าช่ือ  
2.3. ป้อนช่ือผู้จบการศึกษา, นามสกุลผู้จบการศึกษา 
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คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

2.4. คลิก  เพื่อเลือกเพศ 
2.5. ป้อนวัน/เดือน/ปเีกิด หรือคลิกเพือ่เลือกข้อมูลจากปฏิทิน 

2.6. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกจังหวัดที่เกิด 
2.7. ป้อนเบอร์โทรศัพท์มือถือ, อีเมล ์

2.8. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกวุฒิการศึกษา 
2.9. ป้อนสาขา, ปีท่ีจบการศึกษา, ความสามารถพิเศษ, ที่อยู่ตามบัตรประชาชน, ซอย, ถนน, รหัสไปรษณยี์ 

2.10. คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกจังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล 
2.11. ที่อยู่ที่ติดต่อได้ คลิก  เพื่อเลือกท่ีเดียวกับท่ีอยู่ตามบตัรประชาชน 
2.12. ป้อนข้อมูลที่อยู่ท่ีติดต่อได้ กรณไีมไ่ด้อยู่ที่เดียวกับท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน 

คลิกปุ่ม  เพื่อกลับไปหน้าจอเขา้สูร่ะบบ 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูลทีล่งทะเบียน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยืนบันการลงทะเบยีน โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิการลงทะเบียน 

คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการลงทะเบยีน โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 
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คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอเข้าสู่ระบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม ่

 

➢ ข้อมูลส่วนตัว 

4. หน้าจอเข้าสูร่ะบบสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ ป้อนเลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน จากนั้นคลกิปุ่ม 

  เพื่อเข้าสู่หน้าระบบ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอข้อมูลส่วนตัว 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

4.1. ป้อนรายละเอียดข้อมลูผู้จบการศกึษาใหม ่(เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้อง
ป้อนข้อมูล) ดังนี ้

 ป้อนเลขท่ีบัญชีธนากรุงไทยทีเ่ข้ารว่มโครงการ 

4.2. เลือกรูปภาพ คลิกท่ี  เพื่อเพ่ิมไฟลร์ูปภาพ ดังรูป 

 

 เลือกรูปภาพที่ต้องการ (ประเภทไฟล์ jpg, png ขนาดไม่เกิน 100 kb เท่านั้น) 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเลือกไฟล ์
คลิกปุ่ม  เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเลือกรูปภาพ 

คลิกปุ่ม  เพื่อทำการบันทึกรูปภาพ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดัง
รูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 

 กรณีต้องการลบรูปภาพ คลิกปุ่ม  เพื่อลบไฟล์รูปภาพ 
4.3. เลือกใบรับรองการศึกษา คลิกที่ เลือกรูปภาพ เพื่อเพ่ิมไฟล์เอกสาร ดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 

 เลือกรูปภาพที่ต้องการ (ประเภทไฟล์ jpg, pdf, png ขนาดไม่เกิน 150 kb เท่านั้น) 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเลือกไฟล ์
คลิกปุ่ม  เพื่อทำการเพิ่มไฟล์ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการเลือกรูปภาพ 

คลิกปุ่ม  เพื่อทำการบันทึกรูปภาพ โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดัง
รูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ 

 กรณีต้องการลบข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อลบไฟลร์ูปภาพ 

 กรณีต้องการไฟลเ์อกสาร คลิกปุม่  เพื่อแสดงไฟล์เอกสาร 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนตัว โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดงัรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกการบันทึกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อยืนยันการบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูลส่วนต้ว 

➢ บันทึกวุฒิการศึกษา 

5. คลิกท่ี Tab  เพื่อบันทึกข้อมูลวุฒิการศึกษา โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอบันทึกวุฒิการศึกษา 

 
➢ บันทึกเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย 

6. คลิกท่ี Tab  เพื่อบันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย 
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกเลขทีบ่ัญชีธนาคารกรุงไทย 

 
➢ ตำแหน่งงานที่สมัคร 

7. คลิกท่ี Tab  เพื่อบันทึกข้อมูลตำแหน่งงานท่ีสมัคร โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอบันทึกข้อมูลตำแหน่งงานที่สมคัร 

 

7.1. ทำการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) 
ดังนี้  

 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกตำแหน่งงาน 
 ป้อนอัตราเงินเดือนต่ำสดุที่ต้องการ 

▪ กรณีต้องการลบข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อลบข้อมูล 

▪ กรณีต้องเพิ่มตำแหน่งงานท่ีลงสมคัร คลิกปุ่ม  เพื่อ
เพิ่มข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 



 

   
                                     

                  ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ 
 

  
คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร 

 

➢ สถานทีท่ำงาน 

8. คลิกท่ี Tab  เพื่อบันทึกข้อมูลสถานท่ีทำงาน โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอบันทึกสถานที่ที่ต้องการทำงาน 

8.1. ทำการป้อนรายละเอยีดต่าง ๆ (เครื่องหมายดอกจันสีแดง (*) หมายถึง ฟิลด์ที่จำเป็นต้องป้อนข้อมูล) 
ดังนี้  
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คู่มือการใช้ระบบงาน  (User Manual)  
 
 

 คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกจังหวัด, เขต/อำเภอ, แขวง/ตำบล 
▪ กรณีต้องการลบข้อมลู คลิกปุม่  เพื่อลบข้อมูล 
▪ กรณีต้องเพิ่มสถานท่ีที่ต้องการทำงาน คลิกปุ่ม 

 เพื่อเพ่ิมข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อยกเลิกข้อมูล 

คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงกล่องข้อความดังรูป 

 
คลิกปุ่ม  เพื่อปิดกล่องข้อความ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 

 
หน้าจอแสดงผลการบันทึกสถานที่ทีต่อ้งการทำงาน 


