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 คาํนาํ 

 

คูมือการใชงานโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Office) สํานักงาน กศน.จังหวัด   

สุราษฎรธานี จัดทําขึ้น เพื่อเปนคูมือการใชงานโปรแกรมฯ  ใหกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวกับกับงานสารบรรณและ

งานธุรการ ของหนวยงาน ทั้งสํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ ซึ่งคูมือฉบับนี้อธิบายถึงความสําคัญ 

ขั้นตอนการใชงานตางๆ ของโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนโปรแกรมที่อํานวยความสะดวก

ใหกับผูใชงานเกี่ยวกับรับหนังสือและการสงหนังสือ รวมทั้งการติดตามหนังสือและการตรวจสอบการลงรบัของ

หนวยงานปลายทาง ซึ่งสามารถ ติดตามไดอยางสะดวก รวดเร็ว และถูกตอง  

คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ จะไดใชเปนแนวทางในการใชงานโปรแกรมและ

การปฏิบัติงานดานการบริการจัดการระบบสารสนเทศในหนวยงาน ดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได

อยางรวดเร็วและถูกตอง และนําไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงาน และขอขอบคุณ นางกานดา ทองคลอง

ไทร ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี นางอรณิช วรรณนุช รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎรธานี  ผูบริหาร กศน.อําเภอ และเจาหนาที่ทุก ๆ ทาน ที่ใหคําปรึกษาและการสนับสนุนดวยดี  

 

 

           คณะผูจัดทํา 

30 กรกฎาคม 2554 
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 การเปลี่ยนรหสัผาน       12  

 การบันทึกหนงัสอื       14 

 - รับหนังสือ       14 

 - สงหนังสือ       16 
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แนะนาํโปรแกรม  e-Office@Surat 

สาํนกังาน กศน.จงัหวดัสุราษฎรธาน ี

  

กวาจะมาถงึวันนี ้

 ระบบงานสารบรรณเปนระบบที่เกี่ยวของ

กับงานเอกสาร เชน การรับ-สง ติดตาม คนหา 

ตรวจสอบอยูตลอดเวลา มีหนวยงานหลาย

หนวยงานที่ตองมีสวนเกี่ยวของรวมกัน การทํางานระบบสารบรรณแบบเดิม ตองลงสมุดทุกครั้งที่มีการรับ-สง

หนังสือ ตองเสียเวลากับการจัดการหนังสือเวียน ตองใชเวลาตรวจสอบหลายขั้นตอนกวาจะทราบสถานะของ

หนังสือแตละฉบับ ตองใชเวลามากในการคนหาหนังสือยอนหลัง ซึ่งเอกสารบางเรื่องมีกําหนดระยะเวลาในการ

ปฏิบัติงาน ความเรงดวน ระดับความสําคัญหรือชั้นความลับของเอกสารเหลานี้มีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพใน

การบริหารงาน จากปญหาดังกลาวขางตน งานขอมูลสารสนเทศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธานี จึงได

พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชงานภายในระหวางหนวยงานในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุ

ราษฎรธานี ซึ่งเปนระบบที่ทํางานในลักษณ Web Application มีความสามารถในการบันทึกหนังสือราชการ

เขา-ออก ลงทะเบียนหนังสือ โดยออกเลขหนังสือใหอัตโนมัติ สแกนเอกสารเขาระบบได นําไฟลขอมูลแนบ

สงไปยังสถานศึกษาในสังกัดได กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานพรอมทั้งมีระบบแจงเตือน กําหนดระดับ

ความสําคัญของเอกสาร สามารถบันทึกคําสั่งการ และสงเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พรอมทั้งมีระบบ

การคนหา การติดตามตรวจสอบสถานะของหนังสือแตละฉบับไดวามีการบันทึกลงรับไปหรือยัง และลงรับ

หนังสือไปตั้งแตเมื่อไหร และมีสถานสถานศึกษาใดบางที่ลงรับไปแลว และสถานะของหนังสือปจจุบันเปน

อยางไร ทั้งนี้ ไดพัฒนาระบบใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณฯ พ.ศ.2526 

และมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางสถานศึกษาในสังกัด นอกจากนี้ สามารถนําขอมูลและเอกสารที่ตองการ

อางอิง เชน คําสั่ง ประกาศ กฎระเบียบ หนังสือเวียน ฯลฯ เขาระบบจัดเก็บเอกสาร เพื่อใชเปนระบบงาน

สืบคนขอมูล เอกสาร รายงานตางๆ ที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ กลุมยุทธศาสตรและแผนพัฒนาได

ดําเนินการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยเริ่มใชงานในเดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2553 ปจจุบันมี

ผูใชงานทั้งใน สํานักงาน กศน.จังหวัดและ กศน.อําเภอ 

 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานระบบสารบรรณ สามารถใชประโยชนจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กลุม

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนา รวมกับงานธุรการและสารบรรณ กลุมอํานวยการ จึงดําเนินการจัดฝกอบรมการใช

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพื่อเพิ่มพูนความรู และความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่ทํางานดานระบบสารบรรณ ใหสามารถใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาพัฒนางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
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 ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2553 เปนตนมา ศูนย กศน.อําเภอตาง ๆ สามารถ รับหนังสือจากสํานักงาน 

กศน.จังหวัดที่สงมาให ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบวันเวลาที่ลงรับหนังสือไดถูกตอง อยางซึ

 และในเวอรชันปจจุบัน (3.8) ศูนย กศน.อําเภอตาง ๆ สามารถตอบรับ และสงหนังสือระหวาง 

สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือ สงหา กศน.อําเภอตาง ๆ ไดโดยตรง ทําใหการติดตอสื่อสารตาง ๆ ระหวางกศน.

อําเภอ และ กศน.จังหวัดมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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แนะนาํโปรแกรม 

สวนประกอบหลกัตาง ๆ ของโปแกรม 

 

แนะนาํโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Header ของโปรแกรม ซึ่งแสดงขอมลูตาง ๆ ดังนี ้

1. ชื่อโปรแกรม 

2. ชื่อหนวยงาน 

3. วันที่ และเวลาปจจุบัน  

4. ผู log in ใชงานในขณะนั้น  

 

Menu หลักการของโปรแกรม 
Main พื้นที่หลักการทํางาน 

แถบแสดงหนังสือใหม 

Header Program 

แสดงขอมูลหนวยงาน 

Status แสดง วันที / เวลา

และชื่อผูใชงานขณะนั้น 
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 เมนูหลัก แสดงเมนูตาง ๆ ดังนี ้

 หนาแรก  : Click เพื่อกลบัสูหนาหลักของโปรแกรม  

 เปลีย่นรหสัผาน  : Click เพื่อเปลี่ยนรหัสผาน 

 รบัหนงัสอื  : Click เพื่อดหูนังสือเขา 

     สงหนงัสอื  : Click เพื่อสงหนังสือ 

 แนบไฟล  : Click เพื่อแนบไฟลหนังสือที่ Scan 

 แกไขหนงัสอื  : Click เพื่อแกไขรายละเอียดหนงัสอื 

             แกไขผูรบัหนงัสอื : Click เพื่อแกไขผูรับหนังสือ 

 คนหาหนงัสอื  :  Click เพื่อคนหาหนังสือ 

 หนงัสอืรบั : Click เพื่อรายงาน หนงัสือรับเขา 

 หนงัสอืสง : Click เพื่อรายงานหนังสือสงออก 

 About Pro. : Click เพื่อดรูายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม 

 Exit  : Click เพื่อออกจากโปรแกรม 

 

 แสดงขอมลูเวอรชั่น ของโปรแกรม และแสดงพื้นทีห่ลกัการทํางาน 

 



โปรแกรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส  e-Office@Surat  

 

--:--  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธาน ี  --:--            8 
 

การเขาใชงานโปรแกรม 

การสราง Shortcut Program 

การเขาใชงานโปรแกรม 

  ผูใชงานสามารถเขาใชงาน

โปรแกรมไดทาง WebSite สํานักงาน กศน.จังหวัด

สุราษฎรธานี โดยเขาใชงานไดที่ URL :   

http://surat.nfe.go.th/emis  หรือ 

http://202.143.160.140  
 

การสราง short cut สาํหรบัเปดโปรแกรม   

1. Click Mouse ขวา บน Desktop  

  

 

 

2. เลื่อน Mouse ไปที่ New เพื่อเรียกเมนูยอย แลว Click เลือกที่ Shortcut เพื่อสราง Shortcut   ใหม 
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3. ต้ังชื่อ Shortcut สําหรับการเรียกใชงานโปรแกรม http://surat.nfe.go.th/emis 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. หลังจากนั้น จะปรากฏ shortcut บนหนาจอ Desktop เพื่อเรียกใชงานโปรแกรม 

5. หลักจากนั้น Double Click ที่ shortcut เพื่อเชาใชงานโปรแกรมระบบสารสนเทศ 
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6. Click ท่ี e-Office  สารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อเขาสู การใชงานโปรแกรม  

 

 

 

 

  

7. หลังจากนั้น จะปรากฏ หนาจอหลักของโปรแกรม ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 
  

 

8. ใส ช่ือผูใช และ รหัสผาน (user name และ password ที่ไดจากสํานักงาน กศน.จังหวัด)  
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** หากรหสัผานและชือ่ผูใชไมถกูตอง ** 

จะไมสามารถเขาสูการใชงานโปรแกรมได 

9. เมื่อใสรหัสผูใชและ รหัสผานแลว หลังจากนั้น ใหกด  เพื่อเขาสูโปรแกรม 

  

  

10. หากรหัสผูใชและรหัสผาน ถูกตอง จะจะปรากฏจอภาพหลักของการทํางานของโปรแกรม 

     ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

  



โปรแกรมระบบสารบรรณอเิล็กทรอนกิส  e-Office@Surat  

 

--:--  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธาน ี  --:--            12 
 

การเปลีย่นรหสัผาน 

และการใสเลขทีห่นงัสอื 

การเปลีย่นรหสัผาน 

 จากภาพหนาจอหลักการทํางาน ทาน

สามารถเปลี่ยน รหัสผานการใชงานโปรแกรมได

ดวยตนเอง แตในสวนของชื่อผูใช หากทานตองการ

เปลี่ยนแปลง กรุณาติดตอผูพัฒนาโปรแกรม (เพื่อ

ความปลอดภัย) สําหรับการเปลี่ยนรหัสผูใชงาน 

(password) มีขั้นตอนการการเปลี่ยน ดังนี้ 

1. Click เลือก เมนูเปลี่ยนรหสัผาน      

2. หลงัจากนั้น จอภาพจะแสดงรายละเอียด ขอมูลสําหรบัหนวยงานของทาน ดังภาพ 

 
  หากทานตองการทราบรหัสปจจุบัน ทานสามารถ เลื่อน Mouse Pointer ไปชี้ไวที่ รูป 

กุญแจ   หลังจากนั้น โปรแกรมจะแสดง windows popup เล็ก ใหทานไดเห็นรหสัผานปจจุบัน 

ดังภาพ  

 
 
 

3. หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน ใหกดที่  เพื่อเปลี่ยนรหสัผาน ดังรูป  

 

แสดงรหัสผาน 
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 หลงัจากที่เปลี่ยนรหสัผานแลวให Click ที่ ปุมแกไข เพื่อบันทึกขอมลูหลังจาก บันทกึขอมูลแลว จะ

แสดง ผลการบันทึกขอมูลดงัภาพ 

                                            

 

          ** รหสัผานจะทีเ่ปลีย่นจะใชได เมือ่ Log in ครัง้ตอไป  
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การรบัหนงัสอื 

 

การบันทกึหนงัสอื 

 การบันทึกหนงัสอืของโปรแกรม มีอยู

ดวยกัน 2 สวนหลัก ๆ คือ 

 1. บนัทกึรบัหนงัสอื เปนการลงทะเบียน

รับหนังสือ เพื่อใหผูสงตนทาง ไดรับทราบวา ทาง

หนวยงานปลายทางที่เปนผูรับไดลงรบัหนงัสอืเรียบรอยแลว ซึ่งจะแสดงวัน และเวลาในการรับหนังสือ  

 ขัน้ตอนการบนัทกึรบัหนงัสอื 

1. เปดโปรแกรมและ Log in รหสัผานที่ถูกตอง หลงัจากนั้น หากหนวยงานของทานมี

หนังสือสงเขามาใหม ก็จะมี แถบสถานะหนังสือใหม แสดงอยูใตโลโกของโปรแกรม ซึ่ง

จํานวนตัวเลข จะเปลี่ยนไปตามจํานวนหนังสือทีเ่ขามาใหมและยังไมไดลงรับ 

 

2. สําหรับการลงรบั หรือบันทึกรบัหนงัสอื ใหทาน Click ที่ “มหีนังสือใหมจํานวน 1 ฉบับ” 

เพื่อเขาสู ในสวนของการแสดง ขอมลูหนังสือ ดังภาพ 
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  หลงัจากที่ เปดหนังสือขึ้นมาแลว ใหทาน Click Mouse ที่ เรื่องของหนงัสือ ซึง่จะเปนสีน้ําเงิน 

 เพื่อดูรายละเอียดของหนังสือกอน ดังภาพ 

 

 

 

 หากหนงัสอืที่ทานไดรบัถูกตองนั้น จะตองมีไฟลแนบ อยางนอย 1 ไฟล หากไมมีไฟลเอกสารแนบมา แสดง

วาหนังสือฉบับนั้น ยังไมสมบูรณ อยาเพิง่กด ลงรบั แตหากหนังสือฉบบันั้น มีเอกสารหรือไฟลแนบมาดังภาพที่แสดง 

ใหทานกลับไป Click ที่เมนู รับหนังสือ   

ซึ่งจะปรากฏจอภาพแสดงรายการหนังสือเขาดังภาพ   

  

 หลงัจากนั้นใหทาน Click Mouse ที่     ในบรรทัดของ หนงัสือที่ทานไดตรวจสอบรายละเอียดแลว 

เพื่อเปนการลงรบัหนงัสือ ซึง่จะทําใหผูทีส่งหนังสือตนทาง ทราบวาทานไดรบัหนงัสอืฉบับนี้แลว 

 

 

 

 

แสดงไฟลแนบ 
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การสงหนงัสอื 

 

 

 เมื่อกดลงรับหนังสือแลว จะปรากฏจอภาพแสดงการลงรบัหนังสือ ดังภาพ  

 

  ซึ่งเปนการยืนยันการรับหนังสือฉบบันั้น และเปนอันสิ้นสุดข้ันตอนการลงรบัหนงัสอื ซึ่งหนังสือ

 ฉบับที่ทานไดลงรับไปแลวก็จะหายไปจากรายการของหนงัสอืเขา ที่ยังไมไดลงรบั และจะยายไปอยูใน

 รายงานหนงัสอืรบัเขาแทน 

 

 2. บนัทกึสงหนงัสอื เปนการบันทึกการสง

หนังสือไปยัง สํานักงาน กศน.จังหวัด หรือ กศน.

อําเภออื่น ๆ  

 ขัน้ตอนการบนัทกึหนงัสอืสง 

1. Click เลือกเมนู การสงหนังสือ   หลังจากนั้นจะปรากฏ จอภาพหลัก 

สําหรับการสงหนงัสอื ดังภาพ 
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2. หลงัจากนั้นใหทาน กรอกรายละเอียด ตามรายละเอียดตอไปนี้ 

2.1 เลขที่ ศธ ของหนังสือ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงเลขทีห่นังสือ ตามหนวยงานของทาน  ใหทาน 

กรอกเลขที่หนังสือของทานหลังเลข ศธ 

2.2 จากหนวยงาน (หนวยงานของทาน ไมตองกรอก โปรแกรมจะแสดงใหอัตโนมัติ) 

2.3 รูปแบบเอกสาร ซึ่งประกอบดวย    

 

 

 

2.4 ลงวันที่ ซึ่งเปนเลขที่ของหนังสือ ซึ่งทานสามารถ Click เลือกวันที่ตองการได ดังภาพ 

 

 

 

 

2.5 ใสเรือ่งของหนังสือที่ทานตองการสง 

2.6 เลือกประเภทของหนงัสือ  
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2.7 เลือกประเภทของหนงัสือ 

   
 

2.8 วันที่รับของหนังสือ (ไมตองเลือก) 

2.9 หนังสืออกจากหอง ผอ.  (เลอืกวันที่) เนื่องจากบางครั้งวันทีใ่นหนังสอืและวันทีห่นังสือออก

จากหอง ผูบรหิารไมตรงกัน หรือคนละวันกัน ซึ่งหากลงวันเดียวกันจะทําใหเอกสาร ลาชาที่ผู

สง ดังนั้น ตองเลือกวันที่ใหตรงกบัการทํางานในเวลาปจจบุนั 

 

 

 

 

 

 

2.10 หมายเหตุ สําหรับใสขอความตาง ๆ หรือ บันทกึตาง ๆ เกี่ยวกับหนังสือ 

2.11 ไฟลประกอบเอกสารฉบบันี้ ครบหรือไม  

 

 
 

2.12 ในสวนของผูรับหนังสือนั้น ใหทาน Click เลอืกหนวยงานทีต่องการสงถงึแลว กด เพิ่มไป

เรื่อย ๆ จนกวาจะครบจํานวนหนวยงานที่สงถึง 

 

 

 

 

 

 

2.13 หลงัจากนั้น เมื่อกรอกรายละเอียดตาง ๆ ครบทุกชองแลว ใหทานกดปุมบันทึก เพื่อ

บันทึกขอมลูการสงหนงัสอืเขาสูระบบ 

 

 

2.14 เปนอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทกึหนงัสือสง (ตองไปแนบไฟลหนงัสือ กอนจึงจะเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการสงทีส่มบรูณ) 

 

 

1.เลือกหนวยงานที่ตองการสง 2.กดเพิ่ม 
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การแนบไฟลหนงัสอื 

 

 

การแนบไฟลหนงัสอื 

 การสงออกหนังสือจะสมบูรณก็ตอเมื่อ ผู

สงจะตองทําการ Scan เอกสาร หรือตนฉบับ

หนังสือเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร และแนบไฟลสงไป

กับโปรแกรมระบบสารบรรณฯ จึงจะถือวาหนังสือ

ฉบับนั้นครบถวนสมบูรณ ซึ่งมีขึ้นตอนการ แนบไฟลดังนี้ 

1. หลังจากที่ทานบันทึกหนังสือสงแลว ใหทาน Click ที่ แนบไฟล  

2. ซึ่งจะปรากฏรายการหนังสือ ที่ทานไดบันทึกขอมูลไปแลว 

 
 

 

หากตองการแนบไฟล ใหทานเลือกหนังสือฉบับที่ทานตองการแนบไฟลแลว Click ที่ แนบไฟล ใน

บรรทัดเดียวกัน หรือ หากตองการ แกไขไฟลแนบ ก็ให Click ที่ แกไขไฟลแนบ 

 1.แนบไฟล      เมื่อ Click ที่แนบไฟลแลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดตาง ๆ ของหนังสือ

ฉบับนั้น และในสวนลางของตารางจะแสดง สวนของการแนบไฟลดังภาพ 

 
 ผูใชงานสามารถกด Browse เพื่อ เลือกไฟลที่ตองการแนบในเครื่องคอมพิวเตอรของเรา 

(ไฟลตนฉบับหนังสือที่ผานการ Scan มาแลว)  หลังจากนั้นกดปุมเพื่อบันทึกไฟลแนบ  

*** ในกรณีที่หนังสือฉบับนั้นมีหลายไฟล ทานสามารถที่จะทําการแนบไฟลไดหลายครั้ง  

 

 2.การลบไฟล       เมื่อ Click ที่แกไขไฟลแนบแลวโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดไฟลแนบ

ของหนังสือฉบับนั้นวามีกี่ไฟลอะไรบางดังภาพ 

 
 ผูใชงานสามารถกดปุม       เพื่อลบขอมูลไฟลแนบที่ไมตองการ หรือไมถูกตอง 

 

 

 

1.แนบไฟล 2.แกไชไฟลแนบ 
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การแกไขหนงัสอื 

การแกไข 

 การบันทึกหนังสือสงออกบางครั้งผู ใช

อาจจะบันทึกรายละเอียดชื่อเรื่อง หรือวันที่ หรือ

รายละเอียดตาง ๆ ไมถูกตอง ซึ่งเมนูการแกไข

หนังสือจะทําใหผูใชสามารถแกไข รายละเอียดที่

ผิดพลาดได โดย Clic ที่แกไขหนังสือ ดังภาพ   หลังจากนั้นจะปรากฏรายละเอียดให

ทาน เลือกรายการหนังสือที่ตองการแกไข ดังภาพ 
 

 

ผูใชสามารถ Click   เพื่อทําการแกไข หรือ Click  เพื่อทําการลบขอมลู  

1. หากผูใช Click แกไขหนังสือ กจ็ะเขาสูการแกไขหนังสือ ฉบบัที่ผูใชเลือก ซึ่งจะปรากฏ

รายละเอียดตาง ๆ ของหนังสือ ดังภาพ 

 

 ซึ่งทานสามารถแกไขไดเฉพาะรายละเอียดของหนงัสือเทานัน้ หากทานแกไขเสร็จแลว ใหทานกดปุม                                       

      เพื่อทําการบันทึกขอมูล 

 

** ทานจะไมสามารถแกไข ผูรบัหนงัสอืได ซึง่หากทานประสงคจะแกไขในสวนของผูรบัหนงัสอื ทานจะตอง

แกไขในเมนผููรบัหนงัสอื (ดใูนหวัขอถดัไป) 
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การแกไขผูรบัหนงัสอื 

แกไขผูรับหนังสือ 

 บอยครั้งที่การสงหนังสือปริมาณที่มาก 

และไปหาหนวยงานจํานวนมาก จะเกิดความ

ผิดพลาดทั้งจากผูสง จากระบบคอมพิวเตอรหรือ

ระบบการเชื่อมตอเครือขายที่มีปญหา  ซึ่งจะทํา

ใหการสงหนังผิดพลาด เชนตกหลน ไมครบตามจํานวนผูรับทีตองการสงไปให อาจจะตกหลน หรือ สงซ้ํา

หนวยงานเดิมหลายรายการ อันจะเปนผลทําใหเกิดความเสียหายตอการไดรับขาวสารหรือหนังสือฉบับนั้น  

 หากทานสงหนังสือไปยังผูรับพลาด หรือ ตองการเพิ่มเติมผูรับ หรืกตองการลบผูรับบางราย ทาน

สามารถทําไดโดยการ Click Mouse เลือกที่                    ซึ่งจะปรากฏ ดังภาพ 
 

 ใหทานเลือกรายการหนังสือที่ตองการแกไขผูรับหนังสือ โดยการ Click ที่       ในหนังสือฉบับนั้น 

เพื่อทําการแกไข ผูรับโดยจะปรากฏรายการใหทานแกไขดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากจอภาพดงักลาว ทานสามารถลบ หนวยงานที่ไมตองการสงถึง หรอื เลอืกหนวยงานที่ตองการสง

เพิ่มเตมิไดทันที โดยทานสามารถเลอืก หนวยงานแลวกดเพิม่เชนเดียวกับการสงครัง้แรก 
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การคนหาหนังสอื 

การคนหาหนงัสอื 

 สําหรับการคนหาหนังสือทานสามารถ 

บันทึกรายละเอียดที่ตองการคนหาได เชน  

    - คนหาเลขทีห่นังสือ 

    - หนังสือจากหนวยงาน 

    - เรื่องหนังสือ 

    - วันที่ของหนังสือ 

 โดยหลงัจากที่ทานกด                   จะปรากฏจอภาพใหทานใสรายละเอียดที่ตองการคนหาดัง

ภาพ 

 

    

                       

 

 

 

 ** สําหรบัการคนหาหลังจากทีท่านปอนรายละเอียดที่ตองการแลว หลงัจากนั้นใหกดปุม คนหา ซึ่ง

หากหนงัสอืหรือรายละเอียดที่ทานปอนตรงกบั รายละเอียดของหนังสือในฐานขอมลู โปรแกรม ก็จะแสดง

ขอมูลทีท่านคนหาทันท ี

 ** หากขอมูลที่ทานคนหาไมถูกตอง จะแสดงขอมลูดังภาพ 
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การคนหาหนังสอื 

รายงานหนงัสอื 

 การรายงานหนงัสือ แยกเปนการรายงาน

หนังสือที่ไดรบัและหนังสือที่สงออก โดยทาน

สามารถ เขาใชงานไดจาก เมนู รายงานหนังสือ 

          

    

- หนงัสอืรบั (0)  หมายถึงหนังสือที่ไดรับจากหนวยงานอื่น ๆ ที่สงมาหา และไดลงบันทึกรับเรียบรอยแลว ซึ่ง

ตัวเลขดานหลังใน เครื่องหมายวงเล็บ หมายถึงจํานวนหนังสอืที่ไดรับ วามีกี่ฉบบั 

 

 

- หนงัสอืสง  (1) หมายถึงหนังสือที่เราสงถึงหนวยงานอื่น และจํานวนตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บคือจํานวน

หนังสือทีเ่ราสงถึง โดยไมจําเปนวาหนวยงานปลายทางจะลงรับหรือไม  

 

หากตองการดรูายละเอียดของหนังสือสามารถ Click ที่ เรือ่งของหนงัสอื เพื่อดรูายละเอียดตาง ๆ และเปน

การตรวจสอบวา หนวยงานปลายทางไดลงทะเบียนรับหนังสือหรือยัง 
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เกีย่วกบัโปรแกรม 

 เปนประวัติความเปนมาของ 

โปรแกรมและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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การออกจากโปรแกรม    

 เมื่อสิ้นสุดการทํางานและตองการออกจากโปรแกรม ทานสามารถ Click ที่ Exit เพื่อออกจาก

โปรแกรม และกลบัสูหนาจอ การ Log in ใหม 
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ผูจดัทาํ 

ทีป่รกึษา 

 นางกานดา  ทองคลองไทร  ผูอํานวยการ สํานกังาน กศน.จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

 นางอรณิช  วรรณนุช   รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 ผูบริหาร กศน.อําเภอ   ทุกอําเภอ 

 นางจิราพร  กาญจนจรัส   ครู คศ.3 กศน.อําเภอเมอืงสุราษฎรธาน ี  

ขอมลู 

 นายศุภวิชญ  ทองมงคล   เจาหนาที่บริหารการศึกษา คศ.2   

 นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ์   พนักงานพิมพ ส 3  

 นางอรอนงค  เทพประดิษฐ  พนักงานพิมพ ส 3 

 นายเกียรติศักดิ์  แกวมีศร ี  พนักงานพิมพ ส 3 

 นายฉลอง  ฉิมพิมล   พนักงานพิมพ ส 3 

 นางวันวิสาข  แชมศรีรัตน   เจาหนาที่ปฏิบัตงิานธุรการ 

 นายศุภชัย  ถ้ําจันทร   พนักงานบริการ 

 นายพยุงศักดิ์  อนุจันทร   พนักงานขับรถยนต 

 นางสาวชุติมา  ไชยชํานิ   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

 นายอนัตชัย เกตุแกว   นักวิชาการคอมพิวเตอร  

 นางสาวเอมอร  จันทรยอย  นักวิชาการศึกษา น 

 นางสาวสุภาณี  วรรณะ   นักวิชาการศึกษา 

 นางสาวพลอยธิดา  บุญนายก  นักวิชาการเงินและบญัช ี

 นางสาวศิริรกัษ  ทองคํางาม  เจาหนาที่ปฏิบัตงิานพัสด ุ

 นางสาวนฤมล  คําจันทร   เจาหนาที่ปฏิบัตงิานบญัชี 

 นางสาวสาลีนา สีหมะ   เจาหนาที่ปฏิบัตงิานวิเคราะหนโยบายและแผน  

พมิพ/เรยีบเรยีง 

 นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ์   พนักงานพิมพ ส 3  

 นายอนัตชัย เกตุแกว   นักวิชาการคอมพิวเตอร 

 นางสาวสาลีนา สีหมะ   เจาหนาที่ปฏิบัตงิานวิเคราะหนโยบายและแผน  

พฒันาโปรแกรม 

 นายอนัตชัย เกตุแกว   นักวิชาการคอมพิวเตอร  (083-1765583 / rhce2005@hotmail.com) 

ออกแบบปก/รปูเลม 

 นายอนัตชัย เกตุแกว   นักวิชาการคอมพิวเตอร   
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