สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของระบบระบบงาน Online สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนที่ 2 ความเป็นส่วนตัวในการใช้ระบบ
2.1 วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ
2.2 การออกจากระบบ
2.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ส่วนที่ 3 ส่วนงานฝ่ายธุรการ
3.1 การบันทึกเอกสาร
3.2 การลบเอกสาร
3.3 การแก้ไขเอกสาร
3.4 การดําเนินการรายชื่อบุคลากร
3.4.1 การเพิ่มรายชื่อบุคลากร
3.4.2 การลบรายชื่อบุคลากร
3.4.3 การแก้ไขรายละเอียดของบุคลากร
ส่วนที่ 4 ส่วนงานฝ่ายผู้บริหาร
4.1 การติดตามงาน
ส่วนที่ 5 ส่วนงานฝ่ายบุคลากร
5.1 การตรวจสอบเอกสาร
5.2 การรับเอกสารดําเนินการ
5.3 การค้นหาเอกสาร

1
2
2
5
5
7
11
11
13
13
14
15
17
20
23
25

1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของระบบระบบงาน Online สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบงาน Online สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบงาน web application ซึ่ง
ถูกพัฒนาขึ้นในระดับแรกนี้ เพื่อให้บุคลากรในสํานักฯ สามารถบริหารจัดการเอกสารการดําเนินงานภายใน
อาทิเช่น การบันทึกรายละเอียดเอกสารดําเนินการ การแจ้ง การรับทราบเอกสารคําสั่งดําเนินการ เป็นต้น
โดยมุมมองในการใช้งานถูกแบ่งออกเป็นมุมมองซึ่งแตกต่างกัน 3 แบบ คือ
1. ระดับมุมมองของผู้บริหาร
2. ระดับมุมมองของบุคลากรฝ่ายสํานักงาน
3. ระดับมุมมองของบุคลากรทั่วไป
ทั้งนี้ บุคลากรทุกท่านต้องทําการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบก่อน จึงจะสามารถดําเนินการใดๆ ในระบบได้ ดังจะ
กล่าวถึงรายละเอียดหัวข้อต่างๆ ในเอกสารประกอบการใช้งานระบบนี้

รูปที่ 1 หน้าจอแรกของระบบ
เมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลักระบบงานออนไลน์สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่อยู่ URL :
Http://Lprumis.lpru.ac.th/comcentre จะพบกับหน้าจอของระบบดังตัวอย่างรูปที่ 1 โดยหน้าจอระบบจะ
ถูกแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ
- ส่วนแถบด้านบนแสดงชื่อของเว็บไซต์ระบบ
- ส่วนเมนูหลักของระบบด้านซ้ายของเว็บไซต์
- ส่วนหน้าจอแสดงผลหลักของระบบด้านขวาของหน้าจอ
หน้าจอในแต่ละส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานของผู้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ ดังจะได้แสดงรายละเอียด
ในหัวข้อต่างๆ ของคู่มือระบบนี้
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ส่วนที่ 2
ความเป็นส่วนตัวในการใช้ระบบ
2.1 วิธีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ระบบ
1. เข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ หน้าหลักของระบบจะแสดงกรอบรับข้อมูล “Login” ดังตัวอย่าง
รูปที่ 2.1

รูปที่ 2.1 หน้าจอ Login
2. ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านดังนี้
username
ระบุ รหัสบุคลากร
password
ระบุ วันเดือนปีเกิดในรูปแบบ ddmmyy ตามด้วย
รหัสบัตรประชาชนสี่หลักสุดท้าย
หรือ
รหัสผ่านส่วนตัวของท่าน (ในกรณีที่ท่านทําการเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว)
• สามารถเปลี่ยนรหัสการเข้าสู่ระบบของท่านได้เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว โดย
ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าใช้ระบบ หรือ username
ได้
3. กดปุ่ม Submit
- ในกรณีที่ท่านระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแนะนําการระบุ
ตัวตน และยังคงแสดงผลอยู่ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ ดังตัวอย่างรูป

รูปที่ 2.2 ข้อความแจ้ง Login ผิดพลาด
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- ในกรณีที่ท่านระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะแสดงหน้าจอซึ่งมีองประกอบดังนี้
ส่วนหัวของระบบ จะปรากฏชื่อของผู้ใช้ง านปั จจุ บันบริเ วณด้ านขวาของแถบหั วระบบ
พร้อมด้วยจุด“Logout” สําหรับให้ผู้ใช้งานคลิกเมื่อต้องการออกจากระบบดังรูป 2.3 โดย
คณะผู้พัฒนาแนะนําให้ท่าน Logout ออกจากระบบทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน

รูปที่ 2.3 หน้าจอส่วนหัวของระบบ
ส่วนเมนูของระบบ
จะปรากฏเมนูการใช้งานระบบ ซึ่งในส่วนนี้เมนูของผู้ใช้จะถูกแบ่งเป็นสองส่วน โดยส่วนแรก
เป็นเมนูทั่วไปสําหรับบุคลากร และส่วนที่สองเป็นเมนูเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและกลุ่มสํานักงาน
ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มจะพบเมนูในส่วนที่สองแตกต่างกัน ดังตัวอย่างรูปที่ 2.4 ซึ่งจะกล่าวถึง
รายละเอียดการใช้งานในหัวข้อถัดไป

รูปที่ 2.4B หน้าจอส่วนเมนูสําหรับผู้บริหาร

รูปที่ 2.4A หน้าจอส่วนเมนูของระบบ
รูปที่ 2.4C หน้าจอส่วนเมนูสําหรับฝ่ายสํานักงาน
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ส่วนหน้าจอหลักของระบบ
เมื่อสามารถยืนยันตัวตนสําเร็จ ในส่วนหน้าจอหลักของระบบจะปรากฏหน้าจอกล่องงาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการทํางานสองส่วน ดังรูป 2.5A หน้าจอนี้จะแสดงรายการเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับท่าน ดังตัวอย่างรูป 2.5B โดยจะได้กล่าวถึงรายละเอียดการทํางานในหัวข้อที่ 5
ส่วนบุคลากร ในคู่มือนี้ต่อไป

รูปที่ 2.5A หน้าจอหลัก

รูปที่ 2.5B หน้าจอหลักเมื่อพบงาน
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2.2 การออกจากระบบ

รูปที่ 2.6 ลิงค์ออกจากระบบ
เมื่อเสร็จสิ้นการทํางานและต้องการออกจากระบบ ให้คลิกที่จุด “Logout” ซึ่งอยู่ในตําแหน่งซ้ายมือ
ในส่วนแถบด้านบนแสดงชื่อของเว็บไซต์ระบบ ด้านบนของหน้าจอ ระบบจะกลับไปแสดงหน้าจอ “Login”อีก
ครั้ง ดังตัวอย่างรูปที่ 2.1 หน้าจอ Login
2.3 การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ในการใช้งาน ระบบจะสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ท่านเบื้องต้น โดยชื่อผู้ใช้คือรหัสบุคลากร และ
รหั สผ่ า นคื อ วั น เดื อ นปี เ กิ ด ตามด้ ว ยเลขบั ต รประชาชนสี่ ห ลั กสุ ด ท้ า ย ทั้ ง นี้ ร ะบบอนุ ญ าตให้ ท่ า นสามารถ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของท่านได้ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ (ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้)
1. คลิกที่ Icon “เปี่ยนพาสเวิร์ด” ในตําแหน่งด้านบนของส่วนเมนูหลักของระบบด้านซ้ายของ
เว็บไซต์

รูปที่ 2.7 จุดลิงค์เปลี่ยนรหัสผ่าน
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรับข้อมูลในส่วนหน้าจอหลักด้านขวามือ

รูปที่ 2.8 หน้าจอรับข้อมูลรหัสผ่านใหม่
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3. ให้ท่า นระบุรหั สผ่า นใหม่ในกรอบรับข้ อความ โดยขอแนะนํ าให้ใช้ตัวอักษรภาษาอั งกฤษหรื อ
ตัวเลขเท่านั้น และระบบจะไม่อนุญาตให้ระบุเกิน 10 ตัวอักษร
4. เมื่อระบุเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม “ยืนยัน” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลการเปลี่ยนรหัสผ่านให้
ทราบดังตัวอย่างรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9 ข้อความแจ้งผลการเปลี่ยนรหัสผ่าน

ส่วนที่ 3
ส่วนงานฝ่ายธุรการ
เมื่อยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบแล้ว บุคลากรฝ่ายสํานักงานจะพบเมนูเพิ่มเติมจากเมนูของหมวดบุคลากร
ปกติ โดยมีเมนูในกลุ่ม “ระบบงานธุรการ” ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูย่อยต่างๆ ดังตัวอย่างรูปที่ 3.1 โดยมี
รายละเอียดการทํางานดังจะกล่าวถึงต่อไปนี้

รูปที่ 3.1 เมนูการจัดการงานฝ่ายสํานักงาน
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3.1 การบันทึกเอกสาร
จากเมนูเฉพาะส่วนของฝ่ายสํานักงาน ดังแสดงในรูปที่ 3.1
1. เลือกคลิกเมาส์ในหัวข้อ “บันทึกเอกสาร”
2. ระบบจะแสดงแบบฟอร์มบันทึกเอกสารในส่วนหน้าจอหลักของระบบ ดังตัวอย่างรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 แบบฟอร์มบันทึกเอกสาร
3. ให้ ผู้ใช้ กรอกข้อมู ลของเอกสารในหน้ า แบบฟอร์ ม ดั งตั วอย่ า งรู ปที่ 3.3 ส่ วนข้อมู ลทั่ วไปของ
เอกสาร

รูปที่ 3.3 ส่วนข้อมูลทั่วไปของเอกสาร
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3.1 รหัสอ้างอิงเอกสาร
3.2 ลงวันที่
3.3 ประเภทเอกสาร
3.4 วันที่เริ่ม
3.5 วันสิ้นสุด
3.6 ชื่อเอกสาร
3.7 Upload เอกสาร
3.8 คําสั่งเกษียน

ให้ระบุ
ให้คลิกเพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน
ให้เลือกจากรายการที่มีให้ โดยสามารถพิมพ์คําค้นได้
ให้คลิกเพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน
ให้คลิกเพื่อเลือกวันที่จากปฏิทิน
ให้ระบุ
คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้ระบุ

รูปที่ 3.4 ส่วนรับคําสั่งเกษียน

รูปที่ 3.5 ส่วนระบุบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร
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3.9 บุคลากรตามคําสั่ง

ให้คลิกเลือกที่ “รับทราบ” สําหรับบุคลากรที่ต้องการแจ้ง
ให้ รับ ทราบ หรื อคลิ กเลื อ กที่ “มอบหมาย” สํ า หรั บบุ ค ลากรที่
ได้รับคําสั่งมอบหมายให้ดําเนินงาน ดังตัวอย่างรูปที่ 3.5
ท่านสามารถเลือก “รับทราบ” หรือ “มอบหมาย” ได้เพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อเลือกแล้ว ตัวเลือกที่เหลือจะถูกปิดการใช้
งาน ซึ่งในกรณีต้องการแก้ไข ให้คลิกซ้ําที่ตัวเลือกเดิมเพื่อยกเลิก
การเลือกเดิมก่อน ดังตัวอย่างรูปที่ 3.5A

รูปที่ 3.5A ตัวเลือกถูกปิดการใช้งาน
ท่า นสามารถเลื อกบุ ค ลากรในแต่ ละกลุ่ มทุ กรายการในตัวเลื อก
“รับทราบ” ได้ โดยคลิกเลือกที่ “รับทราบทั้งหมด” ในแต่ละกลุ่ม
ดังตัวอย่างรูปที่ 3.5B

รูปที่ 3.5B ตัวเลือกรับทราบทุกรายการ
4. กดปุ่ม “Submit” เพื่อบันทึก
5. เมื่อระบบสามารถบันทึกเอกสารสําเร็จ จะแสดงกรอบโต้ตอบแจ้งผลดังตัวอย่างรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6 แจ้งผลการบันทึกเอกสาร
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6. ในกรณีที่ระบบไม่สามารถบันทึกเอกสารตามคําสั่งได้ จะแสดงกรอบโต้ตอบแจ้งข้อผิดพลาด ดัง
ตัวอย่างรูปที่3.7 แนะนําให้ผู้ใช้แก้ไขข้อผิดพลาดตามคําแนะนําของระบบ แล้วจึงกลับไปทําตาม
ขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง

รูปที่ 3.7A ระบุข้อมูลไม่สมบูรณ์

รูปที่ 3.7B ประเภทของเอกสารไม่ถูกต้อง

รูปที่ 3.7C ชนิดหรือขนาดไฟล์ไม่ถูกต้อง
รูปที่ 3.7 ตัวอย่างข้อความแจ้งข้อผิดพลาด

เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มบันทึกเอกสาร ตามรูปที่3.6 และ 3.2 ตามลําดับ เพื่อรอ
รับข้อมูลเอกสารลําดับต่อไป
ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ถูกบันทึกได้จากส่วนปรับปรุงเอกสารดังตัวอย่างรูปที่3.8 โดยเลือกคลิกเรียก
จากเมนู “ลบ-แก้ไข เอกสาร” จากเมนูการจัดการงานฝ่ายสํานักงาน ดังรูปที่ 3.1

รูปที่ 3.8 หน้าจอหลัก ส่วนการปรับปรุงเอกสาร
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3.2 การลบเอกสาร
จากรูป 3.8 หน้าจอหลัก ส่วนการปรับปรุงเอกสาร ท่านสามารถลบเอกสารในรายการได้โดยเลือก
คลิกที่ไอคอนรูปถังขยะ โดยเมื่อคลิกแล้วระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ยืนยันการลบ หากต้องการยกเลิก
การลบให้เลือกคลิกปุ่ม “Cancel” หากยืนยันให้คลิกปุ่ม “OK” รายการเอกสารจะหายไปจากลิสต์รายการ

รูปที่ 3.9 ไอคอนลบรายการเอกสาร

รูปที่ 3.10 ข้อความแจ้งเพื่อยืนยันการลบ

ในการลบเอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํานักงานสามารถลบรายการเอกสารได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่ได้รับ
สถานะ “ปิดงาน” จากผู้บริหาร หรือหากต้องการลบเอกสารในกรณีนี้ ให้ทําการแจ้งไปยังผู้บริหารทราบเพื่อ
พิจารณาอีกครั้ง
3.3 การแก้ไขเอกสาร
จากรูป 3.8 หน้าจอหลัก ส่วนการปรับปรุงเอกสาร ท่านสามารถลบเอกสารในรายการได้โดยเลือก
คลิกที่ไอคอนรูปดินสอ
ดังตัวอย่างรูปที่ 3.11 เครื่องมือแก้ไขรายละเอียดเอกสาร

รูปที่ 3.11 เครื่องมือแก้ไขรายละเอียดเอกสาร
ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มการบันทึกเอกสารเช่นเดียวกับขั้นตอนการบันทึกเอกสารใหม่ พร้อมทั้งแสดง
ข้อมูลเดิมของเอกสารฉบับนั้น ดังรูปที่ 3.12 หน้าจอแก้ไขรายละเอียดเอกสาร ซึ่งท่านสามารถคงไว้ซึ่งข้อมูล
เดิม หรือแก้ไขในส่วนที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม “Submit” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง
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ในการแก้ไขเอกสาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสํานักงานสามารถแก้ไขเอกสารฉบับใดๆ ได้ในกรณีที่เอกสารยังไม่ได้รับ
สถานะ “ปิดงาน” จากผู้บริหาร

รูปที่ 3.12 หน้าจอแก้ไขรายละเอียดเอกสาร
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3.4 การดําเนินการรายชื่อบุคลากร
บุคลากรฝ่ายสํานักงานสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือลบ รายการบุคลากรในระบบงานได้จากเมนู “บุคลากรใน
หน่วยงาน” ในหมวดเมนูการจัดการงานฝ่ายสํานักงานดังตัวอย่างรูปที่ 3.1 ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากร
ในหน่วยงานทั้งหมดในหน้าจอหลักขวามือ โดยแบ่งรายชื่อของบุคลากรออกตามกลุ่มหน่วยงานที่สังกัด ดัง
ตัวอย่างรูป 3.13 ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการดังต่อไปนี้

รูปที่ 3.13 หน้าจอแก้ไขรายละเอียดบุคลากร
3.4.1 การเพิ่มรายชื่อบุคลากร
ในกลุ่มรายชื่อบุคลากร จะมีเครื่องมือเพิ่มรายชื่อของแต่ละหมวด ดังตัวอย่างรูป 3.14 ท่าน
สามารถเพิ่มรายชื่อบุคลากรในแต่ละกลุ่มได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 3.14 เพิ่มรายการบุคลากร
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1. คลิกที่ไอคอนรูป

เพิ่มรายชื่อในหมวดที่ต้องการ ดังตัวอย่างรูป 3.15

รูปที่ 3.15 ไอคอนเพิ่มรายชื่อบุคลากร
2. ระบบจะแสดงหน้าจอรับข้อมูลบุคลากรที่หน้าจอหลักขวามือ ดังตัวอย่างรูป 3.16

รูปที่ 3.16 หน้าต่างรับข้อมูลรายละเอียดบุคลากร
รหัสบุคลากร

ชื่อบุคลากร
ฝ่ายงานที่สังกัด

ระบุข้อมูลรหัสบุ คลากร (รหัสจากมหาวิทยาลัย ) โปรดระบุด้วย
ความระมั ด ระวั ง เนื่ องจากไม่ สามารถทํ า การเปลี่ย นแปลงหรื อ
แก้ไขได้
ระบุข้อมูล
เลือกข้อมูลจากรายการที่มีให้ ทั้งนี้ รายการข้อมูลในแต่ละกลุ่ ม
งานจะแตกต่างกัน

3.4.2 การลบรายชื่อบุคลากร
ในแต่ละรายการของรายชื่อบุคลากรจะมีเครื่องมือสําหรับลบรายการนั้นๆ ท่านสามารถลบ
รายชื่อบุคลากรในแต่ละรายการได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 3.17 เครื่องมือลบรายการบุคลากร
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1. เลือกคลิกที่เครื่องมือลบรายชื่อ ในรายการที่ต้องการลบดังตัวอย่างรูปที่ 3.17
2. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งยืนยันการลบ ดังตัวอย่างรูป3.18
3. กด “OK” เพื่อลบ หรือกด “Cancel” เพื่อยกเลิกคําสั่งลบรายการ

รูปที่ 3.18 ยืนยันการลบรายการ

3.4.3 การแก้ไขรายละเอียดของบุคลากร
ในแต่ละรายการของรายชื่อบุคลากรจะมีเครื่องมือสําหรับแก้ไขรายละเอียดของรายการนั้นๆ
ท่านสามารถแก้ไขรายละเอียดตามรายชื่อบุคลากรในแต่ละรายการได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 3.19 เครื่องมือแก้ไขรายละเอียดบุคลากร
1. เลือกคลิกที่เครื่องมือแก้ไขรายชื่อ ในรายการที่ต้องการลบดังตัวอย่างรูปที่ 3.19
2. ระบบจะแสดงหน้าจอแสดงข้อมูลรายละเอียดของบุคลากรในรายการนั้นๆ ตามที่ถูก
เลือก โดยระบบอนุญาตให้แ ก้ไข้ข้ อมู ลได้เฉพาะในส่ วนของ ชื่อ-สกุล และฝ่า ยงานที่
สั ง กั ด เท่ า นั้ น ทั้ ง นี้ ในส่ วนของฝ่ า ยงานนั้ น จะปรากฏฝ่ า ยงานย่ อยให้ เ ลื อกได้ เฉพาะ
หน่วยงานที่มีฝ่ายงานย่อยเท่ านั้น ดังตัวอย่างรูป3.20A ฝ่ายงานบริหารทั่วไป ไม่ มี
หน่วยงานย่อย จึงไม่ปรากฏหน่วยงานอื่นๆ ให้เลือก ส่วนรูป 3.20B เนื่องจากศูนย์วิทย
บริ การ มีหน่ วยงานย่ อยอี ก 5 รายการ จึ ง ปรากฏรายชื่อหน่ วยงานอื่ น ๆ ให้ เ ลื อกได้
เป็นต้น
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รูปที่ 3.20A ข้อมูลเดิมของบุคลากร

รูปที่ 3.20B ข้อมูลเดิมของบุคลากร หน่วยงานที่สังกัดมีฝ่ายงานย่อย
รูปที่ 3.20 ข้อมูลเดิมของบุคลากร
3. แก้ไขรายละเอียดโดยระบุข้อมูลใหม่ แทนที่ข้อมูลเดิมในส่วนที่ต้องการ
4. กด “Submit” เพื่อบันทึกข้อมูลหรือ หรือกด “Back” เพื่อยกเลิกการแก้ไขและกลับสู่
หน้าจอแก้ไขรายละเอียดบุคลากร ดังรูปที่ 3.13
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4 ส่วนงานฝ่ายผู้บริหาร
เมนูส่วนงานผู้บริหาร จะปรากฏให้เห็นสําหรับกลุ่มผู้บริหารเท่านั้น โดย
ประกอบไปด้วยส่วนการติดตามงาน
ทั้งนี้เมื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินงานใดๆ ตามคําสั่งเกษียนฯ
และดําเนินการแล้วเสร็จ ได้ทําการประสานงานมายังผู้บริหารเพื่อแจ้ง
ผลการดําเนินการ
รูปที่ 4.1 เมนูส่วนงานผู้บริหาร
4.1 การติดตามงาน
เมื่อผู้บริหารบังคับบัญชาได้รับแจ้งและพิจารณาให้สมควรปิดงานได้ ผู้บริหารสามารถทําการติดตามงานใน
ระบบเพื่อบันทึกงานแล้วเสร็จ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ในแถบเมนูส่วนงานผู้บริหาร ดังตัวอย่างรูป 4.1 ระบบได้รายงานจํานวนงานที่กําลังดําเนินงานให้
ทราบ
2. คลิกเมาส์บริเวณจํานวนงานที่ระบบแจ้ง
3. ระบบจะแสดงหน้าจอติดตามงานในหน้าต่างหลักด้านขวามือดังตัวอย่างรูปที่ 4.2

รูปที่ 4.2 หน้าต่างติดตามงาน
4. จากหน้าต่างติดตามงาน ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแต่ละฉบับที่เข้ามาในระบบ พร้อม
ด้วยเครื่องมือจัดการเอกสารในแต่ละรายการ โดยท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของเอกสารได้
ดังนี้
4.1) ตรวจสอบไฟล์เอกสารได้โดยคลิกที่ชื่อเอกสารฉบับที่ต้องการตรวจสอบ
4.2) ตรวจสอบจํานวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และจํานวนบุคลากรที่รับทราบเอกสารแล้วจากคอลัมภ์
“ข้อมูลเพิ่มเติม”
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4.3) ตรวจสอบบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกสารโดยละเอียดโดยคลิกเลือกเครื่องมือตรวจสอบ
บุคลากรดังตัวอย่างรูปที่ 4.3 ตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเมื่อคลิกแล้ว ระบบจะแสดง
รายชื่อบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องตามคําสั่ง พร้อมทั้งรายละเอียดของบุคลากรแต่ละรายการ ดัง
ตัวอย่างรูปที่ 4.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 4.3 ตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 4.4 บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
5. จากหน้าต่างติดตามงาน ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแต่ละฉบับที่เข้ามาในระบบ พร้อม
ด้วยเครื่องมือจัดการเอกสารในแต่ละรายการ โดยท่านสามารถปิดงานที่มอบหมายได้ดังนี้
5.1 คลิกที่เครื่องมือติดตามงานดังตัวอย่างรูปที่ 4.5 ระบบจะแสดงข้อความแจ้งยืนยันการปิดงานดัง
ตัวอย่างรูปที่ 4.6 ให้คลิกที่ปุ่ม “OK” เพื่อปิดงาน หรือคลิก “Cancel” เพื่อยกเลิกคําสั่ง

รูปที่ 4.5 ติดตามงาน
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รูปที่ 4.6 ยืนยันการปิดงาน
5.2 เมื่อคลิกเลือกปุ่ม “OK” ระบบจะบันทึกสถานะเอกสารเป็นเอกสารที่ถูกปิด และแจ้งผลให้ทราบ
ดังดัวอย่างรูปที่ 4.7

รูปที่ 4.7 ผลการบันทึกการปิดงาน
5.3 คลิกปุ่ม “OK”
5.4 ระบบจะแสดงผลหน้าต่าง “การติดตามงาน” เพื่อรอรับการดําเนินงานอื่นๆ ต่อไป พร้อมทั้งเซ็ท
ค่าในคอลัมภ์ “ดําเนินการ” ในรายการเอกสารที่ถูกปิดเป็น “ปิดงานแล้ว” ดังตัวอย่างรูป 4.8

รูปที่ 4.8 สถานะเอกสารที่ถูกปิดงาน
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5 ส่วนงานฝ่ายบุคลากร
ส่วนงานบุคลากร เป็นส่วนงานที่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานสามารถ
เห็ นได้ โดยข้ อมูลที่ ปรากฏ เป็ นข้ อมูลเฉพาะของบุ คลากรที่ ยืน ยั น
ตั ว ตนเข้ า สู่ ร ะบบในขณะนั้ น โดยหน้ า จอเมนู ก ารทํ า งานหลั ก
ประกอบด้วย
1. เครื่ องมื อ เปลี่ ย นพาสเวิ ร์ด ซึ่ ง มี ขั้ น ตอนการใช้ ง านดั ง ที่ ไ ด้
อธิบายไว้แล้วในหัวข้อที่ 2.3
2. กรอบแจ้งข้อมูลประกอบด้วย
- ข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่เข้าสู่ระบบ
- ข้ อ มู ล เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ตนเอง โดยจะแจ้ ง จํ า นวน
เอกสารใหม่ที่มีมาถึงท่าน
- จํานวนเอกสารที่ท่านได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
และท่านทําการรับทราบแล้ว กําลังดําเนินการนั้นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
3. เมนู “กล่องงาน”
4. เมนู “สืบค้นเอกสาร”
รูปที่ 5.1 เมนูหลักในส่วนงานบุคลากร
ดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในส่วนต่างๆ ดังนี้
5.1 การตรวจสอบเอกสาร
ระบบจะแจ้งจํานวนเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับท่าน ในกรอบแสดงข้อมูลดังตัวอย่างรูปที่ 5.1 เมนูหลักใน
ส่วนงานบุคลากร เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารของท่านโดยละเอียดสามารถทําได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู “กล่องงาน” ในเมนูหลัก

รูปที่ 5.2 หน้าจอกล่องงาน
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2. ระบบจะแสดงข้อมูลเอกสารให้ท่านตรวจสอบในหน้าต่างข้อมูลด้านขวามือของระบบ ดังตัวอย่าง
รูปที่ 5.2 หน้าจอกล่องงาน โดยหน้าจอนี้ประกอบไปด้วยข้อมูลสองส่วนคือ
- เอกสารใหม่
- เอกสารในระบบของท่าน
โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
เอกสารใหม่ คือ เอกสารที่ถูกบันทึกเข้าสู่ระบบจากฝ่ายสํานักงาน โดยเอกสารที่ท่านสามารถเห็น
ได้ คื อ เอกสารที่ ท่ า นมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทางใดทางหนึ่ ง คื อ แจ้ ง ให้ ท ราบ หรื อ ถู ก มอบหมายให้
ปฏิบัติงาน โดยระบบจะแจ้งให้ท่านทราบในคอลัมภ์ “สถานะ” ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบคําสั่ง
ได้โดยคลิกที่เครื่องมือแจ้งสถานะ ดังตัวอย่างรูปที่ 5.3 ตรวจสอบคําสั่ง

รูปที่ 5.3 ตรวจสอบคําสั่ง
ระบบจะแสดงกรอบแสดงคําสั่งให้ท่านตรวจสอบดังตัวอย่างรูปที่ 5.4 คําสั่งเกษียน

รูปที่ 5.4 คําสั่งเกษียน
ท่ า นสามารถตรวจสอบรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ เอกสารแต่ ล ะฉบั บ ได้ จ ากเครื่ อ งมื อ ตรวจสอบ
รายละเอียด โดยคลิกที่เครื่องมือตรวจสอบ
ดังตัวอย่างรูปที่ 5.5 ตรวจสอบรายละเอียด
เอกสาร

รูปที่ 5.5 ตรวจสอบรายละเอียดเอกสาร
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ระบบจะแสดงหน้าต่างรายละเอียดเอกสารขึ้น ดังตัวอย่างรูปที่ 5.6

รูปที่ 5.6 รายละเอียดเอกสาร
อีกทั้งสามารถเรียกดูไฟล์เอกสารแต่ละฉบับได้จากเครื่องมือตรวจสอบไฟล์ โดยคลิกที่เครื่องมือ
ตรวจสอบ
ดังตัวอย่างรูปที่ 5.7 เรียกดูไฟล์เอกสาร

รูปที่ 5.7 เรียกดูไฟล์เอกสาร
ระบบจะเปิดหน้าต่างแสดงไฟลเอกสาร ดังตัวอย่างรูปที่ 5.8 ไฟล์เอกสาร

รูปที่ 5.8 ไฟล์เอกสาร
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เอกสารในระบบของท่ าน คื อ เอกสารที่ท่านทํา การรั บทราบแล้ ว ทั้ง ในส่วนที่ ดํา เนิ นการ
แล้วเสร็จ และกําลังดําเนินการ โดยจะกล่าวถึงขั้นตอนการรับทราบเอกสาร ในข้อถัดไป การรับ
เอกสารดําเนินการ
5.2 การรับเอกสารดําเนินการ
เมื่อตรวจสอบเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถรับเอกสารโดยคลิกที่เครื่องมือรับเอกสาร
ตัวอย่างรูปที่ 5.9

ดัง

รูปที่ 5.9 รับเอกสาร
เมื่อท่านคลิกรับเอกสารแล้ว รายการเอกสารนั้นจะมาปรากฏในส่วนของ “เอกสารในระบบของท่าน” โดยใน
คอลัมภ์สถานะ จะแจ้งให้ทราบว่าเป็นเอกสารที่กําลังดําเนินการโดยปรากฏเป็นคําว่า “รอปิดงาน” ดังตัวอย่าง
รูปที่ 5.10 เมื่อท่านดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จ ให้ท่านแจ้งไปยังผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อขอ
ปิดงาน ในส่วนนี้ เมื่อผู้บังคับบัญชาทําการปิดงานแล้ว สถานะเอกสารจึงจะเปลี่ยนเป็น “ปิดงาน” และจํานวน
งานค้างส่งในแถบเมนูหลักด้านซ้ายจึงจะลดลง

รูปที่ 5.10 เอกสารในระบบของท่าน
ในกรณีเอกสารที่เป็นเอกสารแจ้งให้ทราบ ไม่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการ สถานะเอกสารใน “เอกสารใน
ระบบของท่าน” จะแสดงเป็น “แจ้งให้ทราบ” เท่านั้น ดังตัวอย่างรูปที่ 5.11
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รูปที่ 5.11 สถานะงานเอกสาร “แจ้งให้ทราบ” ในระบบของท่าน
ตัวอย่างรูปที่ 5.12 แสดงตัวอย่างกรณีมีการรับเอกสารในระบบแล้ว หน้าจอการแสดงผลในส่วนต่างๆ จะ
เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทําที่เกิดขึ้น
ตัวอย่างรูปที่ 5.13 แสดงตัวอย่างกรณีมีการปิดเอกสารในระบบจากผู้บริหารแล้ว หน้าจอการแสดงผลในส่วน
สถานะเอกสาร จะเปลี่ยนแปลงไปเป็น “ปิดงานแล้ว”

รูปที่ 5.12 สถานะงานเอกสารในระบบของท่าน

รูปที่ 5.13 สถานะงานเอกสาร “ปิดงาน” ในระบบของท่าน
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5.3 การค้นหาเอกสาร
ท่านสามารถค้นหาเอกสารต่างๆ ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องได้จากเมนู “สืบค้นเอกสาร” ในแถบเมนูหลักในส่วน
งานบุคลากรดังตัวอย่างรูปที่ 5.1 เมื่อต้องการตรวจสอบเอกสารของท่านที่มีอยู่ในระบบละเอียดสามารถทําได้
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกเมาส์ที่เมนู “สืบค้นเอกสาร” ในเมนูหลัก
2. ระบบจะแสดงหน้ า ต่ า ง “ตรวจสอบเอกสาร” ในหน้ า จอหลั กด้ า นขวามื อดั ง ตั วอย่ า งรู ปที่ 5.14
หน้าต่างค้นหาเอกสาร

รูปที่ 5.14 หน้าต่างค้นหาเอกสาร
3. เลือกใส่คีย์เวิร์ดที่ต้องการดังตัวอย่างรูปที่ 5.15 ระบุคําค้น

รูปที่ 5.15 ระบุคําค้น
4. คลิกปุ่ม “Submit”
5. ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับท่านในลิสต์ผลการค้นหาด้านล่าง ดังตัวอย่างรูปที่ 5.16
ผลการค้นหา

รูปที่ 5.16 ผลการค้นหา

