
 

 

 

ส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 

ขอบเขต : ส าหรับการจัดการระบบภาระงานเจ้าหน้าท่ี (p4p) ในส่วนการตั้งค่าระบบของหัวหน้าหน่วยงาน มีการจัดการระบบอยู่ ๕  เมนูการใช้
งานท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ 

 การจัดการหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 การจัดการบุคลากรเข้าหน่วยงาน 
 การจัดการกิจกรรมของหน่วยงาน 
 การจัดการส าเนากิจกรรมของหนว่ยงานอ่ืน 
 การจัดการรวบกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนของหน่วยงาน 

เมนูและขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม 

การจัดการหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ส าหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดในแตล่่ะหน่วยงานหรือกลุ่มงาน ในการตรวจสอบข้อมูลของบุคคลากรและกจิกรรมต่าง ที่อยู่ในหน่วยงานท่ี
ตนเองรับผดิชอบหน่วยงานตามภาพท่ี ๑.๑  หนึ่งหน่วยงานมีผู้รับผดิชอบเลือกได้หนึ่งครั้งเท่านั้น   หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในกลุ่มงาน/
หน่วยงาน ให้ท่าคลิกท่ีปุ่ม            เพื่อรับผิดชอบหน่วยงานนั้น  หรือหากท่านไม่ใช้ผูร้ับผดิชอบสูงสดุแล้วเลิกรับผิดชอบหน่วยงานนั้นโดยคลิกท่ี
ปุ่ม            เพื่อยกเลิกรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑ แสดงข้อมูลการจัดการระบบหน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 

 

 

 

คู่มือโปรแกรมส าหรับ
หัวหน้าหน่วยงาน 
โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
 

http://mkh.go.th/p4p/ 

 

P4P 

 

 
 

แจ้งปัญหาการใช้งาน Facebook : P4P รพ.มหาสารคามและเครือข่าย(ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหนา้ที่) 
โทร. ๐๔๓-๗๔๐๙๙๓ ต่อ ๒๗๐, ๒๗๑ 

พัฒนาและออกแบบโปรแกรมโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม 



โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
คู่มือโปรแกรมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลมหาสารคาม   

เข้าใช้งานระบบ : http://mkh.go.th/p4p/   ติดต่อ& แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Group:  P4P รพ.มหาสารคามและเครอืข่าย (ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่)  

การจัดการบุคคลากรเข้าหน่วยงาน 

ระบบจัดการบุคลากรเข้าหน่วยงานของตนเอง การใช้งานระบบ หลงัจากท่ีหัวหน้างานคลิกเลือกรับผดิชอบหน่วยงานที่ตนเองรับผดิชอบ
แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดระบบบุคลากรเข้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การใช้งานให้คลิกเมนู “จัดการบุคลากรเข้าหน่วยงาน” โปรแกรมจะแสดง
ตัวเลือกหน่วยงานท่ีหัวหน้างานรบัผิดชอบ หากท่านมีหน้าทีร่ับผิดชอบมากกว่าหน่ึงหน่วยงานจะแสดงหน่วยงานที่ท่านเลือกตามหัวขอ้จัดการ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย หลังจากนั้นให้ท่านเลือกหน่วยงาน เสรจ็แล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการขัน้ตอนต่อไป” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ส าหรับจัดการบุคคลากรเข้าหน่วยงานตามภาพที่ ๑.๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑.๒ แสดงข้อมูลการจัดการบุคลากรเข้าหน่วยงาน 

การจัดการระบบจะแบ่งเป็น  ๒  ส่วน คือ การจัดการรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่มหีน่วยงานหรือถูกเพิ่มเข้าหน่วยงานใดเลย และการจัดการ
ข้อมูลรายชื่อบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานของตนเอง 

การจัดการรายชื่อบุคลากรที่ยังไม่มีหน่วยงาน เพื่อท่ีจะเพิม่เข้าหนว่ยงานของตน อธิบายระบบการจดัการดังต่อไปนี ้

๑. เริ่มต้นด้วยการกรอกช่ือเจ้าหน้าทีอ่ยู่ในหน่วยงานของตนเองในช่องส าหรับค้นข้อมูลตามภาพท่ี ๑.๓ โดยสามารถค้นจากช่ือหรือ
นามสกลุเจ้าหน้าท่ีไดเ้ลย  หากในระบบฐานข้อมลูพบรายชื่อก็จะแสดงในช่องที่กรอกให้คลิกเลือกรายช่ือท่ีต้องการ  
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๓  แสดงการค้นหารายชือ่เจ้าหน้าที ่



โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
คู่มือโปรแกรมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 

P4P 

 

ศูนย์คอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลมหาสารคาม   

เข้าใช้งานระบบ : http://mkh.go.th/p4p/   ติดต่อ& แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Group:  P4P รพ.มหาสารคามและเครอืข่าย (ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่)  

หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมเข้าหน่วยงาน” โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลของเจ้าหน้าท่ีเพิ่มเตมิ ดังภาพท่ี ๑.๔ 
ให้ด าเนินการกรอกข้อมูลให้ครบทกุช่องเพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลใหผู้้ใช้งานก่อนเพิ่มลงกิจกรรม  เสรจ็แล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ยนืยัน” เพื่อ
เพิ่มรายชือ่เข้าในหน่วยงาน รายชื่อที่เลือกก็จะถูกเพิ่มเข้ามาอยู่ในตารางทางด้านขวามือ รายชื่อที่อยูท่างซ้ายมือก็จะหายไป (เจ้าหน้าท่ี
หนึ่งคนจะถูกเพิ่มเข้าหน่วยงานไดเ้พียงหน่ึงหน่วยงานเท่านั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๕ แสดงหน้าจอการเลือกรายชื่อเจ้าหน้าท่ีเข้าหน่วยงาน 

๒. ในข้อแรกจะเป็นการจัดการกรณทีี่ค้นแล้วพบช่ือ แต่ในกรณีที่ค้นแล้วไม่พบรายชื่อในระบบฐานข้อมลูให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมเจ้าหน้าท่ี
ใหม”่ โปรแกรมจะเรยีกหน้าจอส าหรับท าการเพิ่มข้อมูลตามภาพที่ ๑.๖  ให้ท่านกรอกข้อมูลใหค้รบทุกรายการที่แสดงในหน้าจอซึ่ง
ได้แก่ ค าน าหน้า, ช่ือ, นามสกุล, รหัสลงเวลาเข้าท างาน, หมายเลขบตัรประชาชน หลังจากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล”  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๖  แสดงหน้าจอเพิ่มข้อมูลเจา้หน้าท่ีใหม ่

หากสามารถท าการบันทึกข้อมลูส าเร็จโปรแกรมจะแจ้งเตือนว่าสามารถเพิ่มเข้าระบบฐานข้อมลูได้ ท่านกลับไปท าตามข้อที่ ๑ ค้นช่ือแล้ว
ก็เพิ่มเข้าหน่วยงาน แต่ถ้าหากไมส่ าเร็จแล้วระบบแจ้งว่ามีรายชื่อแลว้และถูกเพิ่มแล้ว แต่รายชื่อถูกเลอืกไว้ท่ีหน่วยงานอ่ืนแล้วโปรแกรมจะแสดง
รายชื่อหน่วยงานท่ีรายชื่อถูกเพิ่มเข้าไป ก็ให้ท่านประสานงานติดต่อกับหัวหน้าตามหน่วยงานที่ปรากฏช่ือเพื่อให้ด าเนินการคืนค่าหน่วยงานรายชื่อ
เจ้าหน้าท่ีคนนั้น สิ้นสุดระบบการเพิ่มคนเข้าหน่วยงาน 



โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
คู่มือโปรแกรมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลมหาสารคาม   

เข้าใช้งานระบบ : http://mkh.go.th/p4p/   ติดต่อ& แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Group:  P4P รพ.มหาสารคามและเครอืข่าย (ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่)  

การจัดการรายชื่อที่มีอยู่ในหน่วยงานแล้ว  เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเจา้หน้าท่ีในกรณีที่ไม่ถูกต้องหรือก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน, การคืนค่า
หน่วยงาน รวมทั้งการ Reset Password ให้ใหม่ 

 การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวเจา้หน้าท่ีในหน่วยงาน ให้คลิกที่ปุ่ม           โปรแกรมจะแสดงหน้าจอตามภาพที่ ๑.๗  ใหท้่าน
กรอกข้อมูลตามรายการที่จะแกไ้ขหลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน:แก้ไขข้อมลู”  

 การคืนค่าหน่วยงาน ถ้าหากเจ้าหน้าท่ีที่เลือกไมไ่ด้อยู่ในหน่วยงานของท่านหรือท่านเลือกมาผิดคนใหค้ลิกท่ีปุ่ม            เพื่อ
ด าเนินการคืนค่าหน่วยงานรายชื่อที่อยู่ในหน่วยงานของท่านก็จะหายไป 

 การ Reset Password ใหม่ให้คลกิท่ีปุ่ม           โปรแกรมจะแจ้งเตือนอีกครั้งว่าต้องการ Reset หรอืถ้าต้องการ Reset ระบบจะ
ท าการเปลีย่น Password ให้เป็น  เลขบัตรประชาชน  หลังจากนั้นให้แจ้งให้ผู้ใช้งานระบบทราบเข้าใช้งานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๗ แสดงหน้าจอส าหรับการแก้ไขข้อมลูเจ้าหนา้ที่ 

 

 

 

 

 

 



โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
คู่มือโปรแกรมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลมหาสารคาม   

เข้าใช้งานระบบ : http://mkh.go.th/p4p/   ติดต่อ& แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Group:  P4P รพ.มหาสารคามและเครอืข่าย (ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่)  

การจัดการกิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน 

เมนูจัดการกิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน หลังที่คลิกเมนู “สร้างกิจกรรมเฉพาะหน่วยงาน”  โปรแกรมจะแสดงรายชื่อหน่วยงานตามที่
รับผิดชอบให้ท่านเลือกหน่วยงานที่จะจัดการกจิกรรมหน่วยงานนั้นๆ  เสรจ็แล้วให้คลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการขั้นตอนถัดไป” โปรแกรมจะเรียกหน้าจอ
แสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดที่อยู่ในหน่วยงาน โดยแยกเป็นกลุ่มหมวดประเภทกิจกรรม ได้แก่ งานบริหาร, บริการ, วิชาการ, อื่นๆ สันทนาการ 
ตามภาพที่ ๑.๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่๑.๘ แสดงกิจกรรมในหน่วยงาน 



โปรแกรมบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม 
คู่มือโปรแกรมส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน 
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ศูนย์คอมพิวเตอร์   โรงพยาบาลมหาสารคาม   

เข้าใช้งานระบบ : http://mkh.go.th/p4p/   ติดต่อ& แจ้งปัญหาผ่าน Facebook Group:  P4P รพ.มหาสารคามและเครอืข่าย (ระบบบันทึกภาระงานเจ้าหน้าที่)  

การเพ่ิมกิจกรรมในหน่วยงาน 

 การเพิ่มกิจกรรมใหม่ในหน่วยงาน สามารถท าได้โดยการคลิกท่ีปุม่ “เพ่ิมกิจกรรม=>………..” ตามภาพท่ี ๑.๙  โดยเลือกตามหมวดที่
ต้องการเพิ่มกิจกรรมเข้าไป 

   

    ภาพที่ ๑.๙  แสดงปุ่มส าหรับเพิ่มกิจกรรมหมวดตา่งๆ 

 หลังจากท่ีคลิกปุม่เพิ่มกิจกรรมตามหมวดที่เลือกแล้ว โปรแกรมแสดงหน้าจอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมตามภาพท่ี ๑.๑๐ โดยมี
รายละเอียดกจิกรรมที่ท่านต้องเพิม่ ดังรายการต่อไปนี ้

๑. การเลือกช่ือกิจกรรมหลัก ให้เลือกกิจกรรมหลักตามที่ต้องการ โดยระบบจะแสดงรายชื่อกิจกรรมหลักที่มีอยู่ในระบบมาแสดงเป็น
ลิสตร์ายการให้เลือก หากไมม่ีในระบบฐานข้อมูลให้คลิกท่ีปุ่ม                                เพื่อท าการเพิ่มช่ือกิจกรรมหลักใหม่  
โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ท่านกรอกช่ือกิจกรรมหลักใหม่ 

๒. หลังจากท่ีได้ชื่อกิจกรรมหลักแล้วต่อไปเป็นการเลือกช่ือกิจกรรมรอง ระบบจะแสดงรายชื่อกิจกรรมรองที่มีช่ือกิจกรรมหลักตาม
เงื่อนไขที่เลือก หากไม่มีให้คลิกท่ีปุ่ม                              เพื่อท าการเพิ่มชื่อรายการกิจกรรมรองใหม่  โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอให้ท่านกรอกช่ือกิจกรรมรองใหม่ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑๐ แสดงหน้าจอการเพิ่มกิจกรรมของหน่วยงาน 

๓. หากท าครบตามข้อ ๑ และ ๒ ระบบจะแสดงรายละเอียดกิจกรรมให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ ได้แก่ ช่ือกิจกรรม, 
ขอบเขตกิจกรรม, หน่วยนับกิจกรรม, เวลามาตรฐาน, ระดับความซบัซ้อนของกิจกรรม, วิธีการคดิ P4P มี ๒ แบบ ให้เลือกคือ 
Apply Activity Base และ Activity with Time Base ถ้าเลือกแบบ Activity with Time Base จะต้องกรอกช่องของการก าหนด
แต้มของกิจกรรมเพิ่มด้วย  
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๔. หากกรอกข้อมูลครบทุกรายการตามที่ระบบต้องการแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “บันทึก”  โปรแกรมจะท าการ Refresh หน้าจอแสดงผลอีก
ครั้ง  รายชื่อกิจกรรมที่เพิ่มเข้าไปก็จะอยู่ในหมวดที่ท่านเพิ่มกจิกรรม 

การแก้ไขข้อมลูกจิกรรมในหน่วยงาน 

 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลรายการกิจกรรมในหน่วยงานของท่านได้ โดยการคลิกท่ีปุ่ม           โปรแกรมจะแสดงหน้าจอ
ส าหรับการแก้ไขข้อมลูตามกิจกรรมที่เลือก ตามภาพที ่๑.๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑๑ แสดงหน้าจอการแกไ้ขกิจกรรมของหน่วยงาน 

การเปลี่ยนชื่อกจิกรรมหลกัทั้งหมด 

หากจะท าการแกไ้ขช่ือกิจกรรมหลกัท้ังหมด ให้เปลี่ยนเป็นช่ือใหม่ทั้งหมดทุกรายการกิจกรรมให้ท่านกรอกช่ือกิจกรรมหลักใหมล่งในช่อง
ข้อมูลกิจกรรมหลักเดมิ หลังจากนัน้คลิกที่ปุ่ม  “เปลี่ยนชื่อกจิกรรมหลักใหม”่ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ท่านยืนยันการแก้ไขกจิกรรมหลักอีก
ครั้งให้ท่านคลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขกิจกรรมหลัก” รอสักครูโ่ปรแกรมจะเรียกข้อมูลมาหน้าจอขึ้นมาใหม ่

การเปลี่ยนชื่อกจิกรรมรองท้ังหมด 

หากจะท าการแกไ้ขช่ือกิจกรรมรองทั้งหมด ให้เปลี่ยนเป็นช่ือใหม่ทั้งหมดทุกรายการกิจกรรมให้ท่านกรอกช่ือกิจกรรมรองใหมล่งในช่อง
ข้อมูลกิจกรรมรอง จากน้ันคลิกท่ีปุ่ม  “เปลี่ยนชื่อกิจกรรรองใหม่”   โปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ท่านยืนยันการแกไ้ขกิจกรรมรองอีกครั้งให้ท่าน
คลิกท่ีปุ่ม “แก้ไขกจิกรรมรอง” รอสักครู่โปรแกรมจะเรียกข้อมลูมาหน้าจอข้ึนมาใหม่  

การลบรายการกิจกรรมในหน่วยงาน 

 สามารถด าเนินการลบรายการกิจกรรมได้โดยการคลิกท่ีปุ่ม            โปรแกรมจะแสดงหน้าจอแจ้งเตอืนการลบอีกครั้งหากท่านยืนยัน
การลบรายการใหค้ลิกท่ีปุ่ม “ลบกิจกรรม” เงื่อนไขในการลบกิจกรรมหากรายการกจิกรรมใดที่มผีู้ใช้ได้ท าการเลือกคียล์งภาระงานแล้วท่านจะไม่
สามารถด าเนินการลบได้  
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ระบบการส าเนากิจกรรมหน่วยงานอื่น 

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถส าเนากิจกรรมหน่วยงานอื่นๆ ที่มีกิจกรรมคลา้ยๆ กันหรือส าเนาจากิจกรรมกลางของโรงพยาบาลที่หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบกิจกรรมกลางท าตั้งตน้ไว้แล้ว เพื่อท่ีจะไม่ต้องเสียเวลาในการคีย์กิจกรรมเพิ่มใหม่ 

สามารถเลือกส าเนากิจกรรมได้ทุกหน่วยงาน สามารถแก้ไขรายการกจิกรรมทีต่้องการจะส าเนาได้ตามภาพที ่๑.๑๒ การส าเนากจิกรรม
จะท าการเพิม่เข้าหน่วยงานของท่าน โดยยดึตามหมวดของหน่วยงานท่ีส าเนามา เช่น หากท่านส าเนากิจกรรมหน่วยงานอื่น > หมวดบรกิาร ข้อมูล
การส าเนากิจกรรมก็จะเข้าในหมวดบริการในหน่วยงานของท่าน 

การส าเนากิจกรรมจะเป็นการเพิ่มใหม่เรื่อยๆ ในกิจกรรมของท่าน ข้อควรระวังความตรวจสอบกิจกรรมของท่านให้ดีก่อนส าเนาเพื่อที่
กิจกรรมในหน่วยงานของท่านจะได้ไม่ซ้ าซ้อนกันและอาจเกิดปญัหาส าหรับผู้ใช้งานในการเลือกลงกิจกรรมได้ 

ขั้นตอนและรูปแบบการส าเนากจิกรรม 

 

ภาพที่ ๑.๑๒  แสดงการส าเนากิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืน 

เลือกหนว่ยงานท่ีท่านต้องการจะท าการส าเนา  เลือกตามหมวดกิจกรรมจนถึงรายการกิจกรรมสดุท้ายที่สามารถคลิกได้    ที่เป็นรูป    
เมน ู       โปรแกรมจะแสดงข้อมลูทางด้านขวามือตามรายการกิจกรรมที่เลือก หากท่านต้องการแกไ้ขกิจกรรมให้ท าการแก้ไขในช่องของแต่ละ
รายการทางดา้นขวามือ  เสร็จแลว้ให้คลิกท่ีปุ่ม “ส าเนากจิกรรม” ในรายการกิจกรรมในหน่วยงานของท่านก็จะมีรายการกิจกรรมนี้เกดิขึ้นมา 
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ระบบการวบกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน 

เพื่อให้หัวหน้างานสามารถรวมกิจกรรมที่เหมือนกันมารวมกัน หลังจากท่ีเปิดให้ผู้ใช้ลงกิจกรรมผ่านไปแล้วจะไม่สามารถท าการลบ
กิจกรรมได้ ให้ท าการรวบกิจกรรมแทน สามารถท าการรวบกิจกรรมได้เฉพาะหน่วยงานตนเองเท่านั้น  หลังจากการวบกิจกรรมรวมกันแล้วรายการ
กิจกรรมทีไ่ม่ต้องการกจ็ะถูกลบออกไปจากระบบฐานข้อมูล คงเหลอืไว้แต่อันท่ีเลือกและระบบจะท าการเปลีย่นข้อมูลรายการกิจกรรมของผู้ใช้ทุก
คนท่ีได้ใช้กิจกรรมนีไ้ปให้เป็นช่ือกิจกรรมใหม่ด้วย 

ขั้นตอนและรูปแบบการรวบกิจกรรมที่ซ้ าซ้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๑.๑๓  แสดงหน้าจอการรวบกิจกรรม  

 หลังจากท่ีท่านคลิกปุม่ “รวบกิจกรรมซ้ าซ้อน” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ท่านเลือกรายการกิจกรรมที่ต้องการจะรวบเข้ากับ
กิจกรรมอื่น(ลบออก)  อยูท่างด้านซ้ายมือ และกจิกรรมที่จะใช้เป็นหลักอยู่ทางขวามือ หลังจากเลือกรายการครบท้ังซ้ายและขวาแล้วให้ทา่นท าการ
คลิกท่ีปุ่ม “รวบกิจกรรมรวมกัน”  สิ้นสุดระบบการรวบกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

 

 

 


