
 

 

รหัสเอกสาร : WI-ศท-04/01 

Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การใช้ผลการท านายเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

แก้ไขครั้งท่ี 
 

ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

1.  เปิดบราวเซอร์เพ่ือเข้าสู่อินเตอร์เน็ต 
และพิมพ์ในช่อง URL ดังนี้
https://data4analytics.moj.go.th 

 

2.  ลงทะเบียนใช้งานระบบ 
กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

 

3.  กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใช้งาน
ระบบ ดังนี้ 

- เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
- รหัสผู้ใช้งาน 
- ค าน าหน้า และชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน 
- สังกัดกรม 
- หน่วยงาน 
- ต าแหน่ง 
- รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 
- e-mail และเบอร์โทรศัพท์ 

เมื่อกดลงทะเบียนแล้ว ระบบจะส่งผล
การขอใช้ไปยัง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ 
หมายเหตุ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง 
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4.  ระบบจะส่งผลการขอใช้ไปยัง e-mail ที่
ลงทะเบียนไว้ 

 

5.  กรอกข้อมูลเพื่อท าการ Login เข้าสู่
ระบบ ดังนี้ 
- ชื่อผู้ใช้งาน 
- รหัสผ่าน  
แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

 

6.  กรณีกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน แล้วมี
ข้อความแสดงว่า “ชื่อผู้ใช้งาน หรือ
รหัสผ่านไม่ถูกต้อง” ให้ตรวจสอบการ
ได้รับอนุมัติของบัญชีผู้ใช้ 
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7.  กรณีลืมรหัสผ่าน  
1. กด “ลืมรหัสผ่าน?”  
2. กรอก e-mail หรือ ชื่อผู้ใชง้าน แล้ว
กดปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะท าการส่ง
ขั้นตอนการด าเนินการสร้างรหัสผ่าน
ใหม่ ไปยัง e-mail ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 
3. เมื่อได้รับ e-mail แล้วให้กดท่ี 
“Reset รหัสผ่าน Click” เพ่ือเปลี่ยน
รหัสผ่าน  
4. ก าหนดรหัสผ่านใหม่ แล้วกดปุ่ม 
“ยืนยัน”  
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ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

 

8.  การสืบค้นผลการท านาย  
ต้นกระบวนการ 
เลือกเมนู “สืบค้นข้อมูล”  
 

 

9.  เลือกแท็บ “ขอมูลการท านายการ
กระท าผิดซ้ า”  

 

10.  การค้นหาข้อมูล ต้นกระบวนการ  
1. ท าการระบุเงื่อนไขเพ่ือการสืบค้น  
1.1 ระยะเวลาติดตามพฤติกรรม  

 เลือก 1 ปี หรือ 3 ปี  
1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมากระท าผิดซ้ า  

 เลือก ต้นกระบวนการ  
1.3 ต้องการสืบค้นรายบุคคลให้ระบุ 

  - ระบุชื่อและนามสกุล “ชื่อ-สกุล” 
  - ระบเุลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

1.4 สืบค้นจากช่วงวันรับเข้ากระบวนการ 
  - ระบต้ัุงแต่วันที่-ถึงวันที่   
   โดยสามารถพิมพ์ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.  
   หรือคลิกจากปุ่ม  เพ่ือเลือก           
   วันที่จากตารางปฏิทิน 

1.5 สืบค้นตามช่วงอายุ 
  - ระบุตัวเลขอายุในช่องต้ังแต่-ถึง 

1.6 เลือกผลท านาย 
  - กระท าผิดซ้ า หรือ ไม่กระท าผิดซ้ า  

1.7 เลือกเพศ 
  - ชาย หรือ หญิง 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือท าการค้นหา 
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ล าดับ 
STEP 
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11.  หน้าจอแสดงผลข้อมูลการท านายการ 
กระท าผิดซ้ า 

 

12.  การ Download ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ต่อ  
- คลิกปุ่ม “Download” ระบบจะท า
การ Download ไฟล์มาไว้ในเครื่อง เมื่อ
น าเมาส์ไปคลิกท่ีไฟล์จะแสดงข้อมูล
ตารางเป็นไฟล์ excel 
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STEP 
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DRAWING/SKETCH 

13.  รายละเอียดของผู้กระท าผิด 
- คลิกชื่อหรือแถวรายการของผู้กระท า
ผิดจากตารางเพ่ือแสดงรายละเอียดของ
ผู้กระท าผิด 

 

14.  หน้าจอรายละเอียดของผู้กระท าผิด 
- ปัจจัยส าคัญรายบุคคล 
- ฐานความผิดที่อาจจะกระท าผิดซ้ า 
- ประวัติการกระท าผิด 
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15.  การสืบค้นผลการท านาย  
สิ้นสุดกระบวนการ 
เลือกเมนู “สืบค้นข้อมูล” 
 

 

16.  เลือก “ขอมูลการท านายการกระท าผิดซ้ า”  

 

17.  การค้นหาข้อมูล ต้นกระบวนการ  
1. ท าการระบุเงื่อนไขเพ่ือการสืบค้น   
1.1 ระยะเวลาติดตามพฤติกรรม  

เลือก 1 ปี หรือ 3 ปี  
1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการกลับมากระท าผิดซ้ า  

เลือก สิ้นสุดกระบวนการ  
1.3 ต้องการสืบค้นรายบุคคลให้ระบุ 

- ระบุชื่อและนามสกุล “ชื่อ-สกุล” 
- ระบเุลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

1.4 สืบค้นจากช่วงวันรับเข้ากระบวนการ 
- ระบต้ัุงแตว่ันที่-ถึงวันที่   
โดยสามารถพิมพ์ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.  
หรือคลิกจากปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่ 
จากตารางปฏิทิน 

1.5 สืบค้นตามช่วงอายุ 
- ระบุตัวเลขอายุในช่องต้ังแต่-ถึง 

1.6 เลือกผลท านาย 
- กระท าผิดซ้ า หรือ ไม่กระท าผิดซ้ า  

1.7 เลือกเพศ 
- ชาย หรือ หญิง 

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือท าการค้นหา 
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18.  หน้าจอแสดงผลข้อมูลการท านายการ 
กระท าผิดซ้ า  

 

19.  การ Download ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ต่อ  
- คลิกปุ่ม “Download” ระบบจะท า
การ Download ไฟล์มาไว้ในเครื่อง เมื่อ
น าเมาส์ไปคลิกท่ีไฟล์จะแสดงข้อมูล
ตารางเป็นไฟล์ excel 
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20.  รายละเอียดของผู้กระท าผิด 
- คลิกชื่อหรือแถวรายการของผู้กระท า
ผิดจากตารางเพ่ือแสดงรายละเอียดของ
ผู้กระท าผิด 

 

21.  หน้าจอรายละเอียดของผู้กระท าผิด 
- ปัจจัยส าคัญรายบุคคล 
- ฐานความผิดที่อาจจะกระท าผิดซ้ า 
- ประวัติการกระท าผิด 
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ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

แก้ไขครั้งท่ี 
 

ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

22.  การสืบค้นผลการท านายฐานความผิด 
เลือกแท็บ “ขอมูลการท านายฐาน
ความผิด”  

23.  การค้นหาข้อมูลการท านายฐานความผิด 
1. ท าการระบุเงื่อนไขเพ่ือการสืบค้น 
ดังนี้ 
1.1 ระยะเวลาติดตามพฤติกรรม  

เลือก 1 ปี หรือ 3 ปี  
1.2 ฐานความผิด 

เลือก ฐานความผิดกรม หรือ 
ฐานความผิดตามมาตรฐาน ICCS  

1.3 สืบค้นตามชื่อฐานความผิด 
1.4 หากต้องการสืบค้นรายบุคคลให้ระบุ 

- ระบุชื่อและนามสกุล “ชื่อ-สกุล” 
- ระบเุลขบัตรประจ าตัวประชาชน  

1.5 สืบค้นจากช่วงวันรับเข้ากระบวนการ 
- ระบต้ัุงแตว่ันที่-ถึงวันที่   

    โดยสามารถพิมพ์ วัน/เดือน/ปี พ.ศ.  

    หรือคลิกจากปุ่ม  เพ่ือเลือกวันที่       
    จากตารางปฏิทิน 
2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือท าการค้นหาข้อมูล  
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รหัสเอกสาร : WI-ศท-04/01 

Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การใช้ผลการท านายเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 

แก้ไขครั้งท่ี 
 

ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

24.  หน้าจอแสดงผลการท านายฐานความผิด 

 

25.  การ Download ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ต่อ  
- คลิกปุ่ม “Download” ระบบจะท า
การ Download ไฟล์มาไว้ในเครื่อง เมื่อ
น าเมาส์ไปคลิกท่ีไฟล์จะแสดงข้อมูล
ตารางเป็นไฟล์ excel 

 

 

page 11 / 13ตน้ฉบับ

วธิีการปฏิบัตงิาน (WI) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แต ่วนัที่ 17 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

thanida.t
17 สิงหาคม 2565

thanida.t
00



 

รหัสเอกสาร : WI-ศท-04/01 

Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การใช้ผลการท านายเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

 

26.  การสืบค้นรายชื่อผู้กระท าผิด 
เลือกเมนู “สืบค้นข้อมูล” 

 

27.  เลือกแท็บ “ข้อมูลผู้กระท าผิด”  

 

28.  การค้นหาข้อมูล ข้อมูลผู้กระท าผิด  
1. ท าการระบุเงื่อนไขเพ่ือการสืบค้น 
ดังนี้ 
1.1 หากต้องการสืบค้นรายบุคคลให้ระบุ 

- ระบุชื่อและนามสกุล “ชื่อ-สกุล” 
- ระบเุลขบัตรประจ าตัวประชาชน    

1.2 สืบค้นจากช่วงปี พ.ศ. ที่รับตัว 
- ระบปุี พ.ศ. ที่รับตัวตั้งแต่-ถึงปี   

2. คลิกปุ่ม “ค้นหา” เพ่ือท าการค้นหาข้อมูล   

29.  หน้าจอแสดงผลข้อมูลผู้กระท าผิด 

 

page 12 / 13ตน้ฉบับ

วธิีการปฏิบัตงิาน (WI) ฉบับน้ีสามารถใช้เป็นคูม่ืออ้างอิงไดต้ัง้แต ่วนัที่ 17 สิงหาคม - 30 กันยายน 2565

thanida.t
17 สิงหาคม 2565

thanida.t
00



 

รหัสเอกสาร : WI-ศท-04/01 

Work Instruction วันที่เริ่มใช้  

เรื่อง : การใช้ผลการท านายเพื่อการแก้ไข
ฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยส าหรับกรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
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ล าดับ 
STEP 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
PROCESS 

ภาพประกอบ 
DRAWING/SKETCH 

30.  การ Download ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ต่อ  
- คลิกปุ่ม “Download” ระบบจะท า
การ Download ไฟล์มาไว้ในเครื่อง เมื่อ
น าเมาส์ไปคลิกท่ีไฟล์จะแสดงข้อมูล
ตารางเป็นไฟล์ excel 
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