
สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 2 
คู่มือการใช้งานอีเมล์สถาบัน 7 
คู่มือการใช้งานระบบบุคคล 19 
การตั้งค่าหน้ากระดาษในครั้งแรก เพ่ือพิมพ์ใบลา ในระบบ MIS 24 
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณส าหรับบุคลากรทั่วไป 27 
การแก้เมนูระบบ mis ไม่แสดง 30 
คู่มือการใช้งานระบบขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 33 
คู่มือการใช้งาน Weblog สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 36 
 



ศูนย์ขอ้มูลและสารสนเทศ  ส านกัแผนงานและสารสนเทศ

28 มถุินายน 2554



หวัข้อการฝึกอบรม

 การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอยา่งมีประสิทธิภาพ

 การใช้งานอีเมล์ของสถาบนั

 เว็บไซต์และอินทราเน็ต

 ระบบส านกังานอตัโนมตัิ

 ระบบงานอ่ืนๆ



เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสถาบนัสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



การเช่ือมตอ่คอมพิวเตอร์กบัระบบเครือข่ายภายในสถาบนั

1. เปิด wireless ของเคร่ือง (กรณีเป็น notebook) ถ้าเป็น 
PC ให้เสียบสาย LAN

2. ท าการเช่ือมตอ่ wireless และใสร่หสัผ่าน hrd1wl@n 
(PC ไม่ต้อง)

3. เปิด Browser IE เข้าไปท่ี Tool>Internet 

option>Connection>LAN setting

4. เช็คถกูท่ี Use a proxy server for your LAN…

5. ใส ่Address:172.17.10.6 และ port:8080 กด 
OK



การใช้งานบญัชีผู้ ใช้ การเปลี่ยนรหสัผ่าน และการใช้
งานพืน้ที่สว่นกลาง
 บญัชีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของสถาบนั ใช้ส าหรับใช้งานคอมพิวเตอร์และ

อินเตอร์เน็ต ตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ทกุคนต้องให้ความส าคญั
กบัสทิธ์ิดงักลา่ว หากมีการท าผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และมีการ
ตรวจพบวา่บญัชีผู้ใช้ใดกระท าผิด เจ้าของบญัชีผู้ใช้นัน้ต้องได้รับ
โทษตามกฏหมาย

 บญัชีผู้ใช้จะครอบคลมุการท างาน ได้แก่ 1.เข้าใช้งานคอมพวิเตอร์ 
2.การใช้งานภายในเครือขา่ยและอินเตอร์เน็ต (โควต้าคนละ 5GB 

ตอ่เดือน) 3.การใช้งาน E-mail



การเปลี่ยนรหสัผ่าน

1. หลงัจากผู้ใช้ Login เข้าใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วให้กดปุ่ ม 
Ctrl+Alt+Delete

2. เลือก Change a password…

3. ใสร่หสัผ่านเดมิ 1 ครัง้ และรหสัผ่านใหม่ 2 ครัง้



การใช้งานพืน้ที่สว่นกลาง หรือ drive T:

1. เปิด My Computer

2. พิมพ์ท่ี Address: \\db01\hrdi

3. กรณีท่ีเป็นเคร่ืองสว่นตวั หรือเคร่ืองท่ีไม่ได้ login เข้าในตอน
แรก จะปรากฏหน้าตา่งให้ใสช่ื่อ และรหสัผ่าน

4. ข้อก าหนดการใช้ drive T:

//db01/hrdi
//db01/hrdi
//db01/hrdi
//db01/hrdi
//db01/hrdi
//db01/hrdi


การตรวจสอบปัญหาเมื่อเข้าเครือข่ายไมไ่ด้

 ตรวจดสูถานะเครือขา่ยท่ี task bar ด้านลา่งขวาของจอภาพ วา่มี
สถานะปกติหรือไม่

 ผิดปกตกิรณีท่ี 1 ให้ตรวจสอบสาย LAN วา่เสียบแน่นหรือไม่ โดยการ
ถอดออกแล้วเสียบใหม่ ถ้ายงัไม่ดีให้ท าการเปลี่ยนสาย LAN ใหม่

 ผิดปกติกรณีท่ี 2 ตรวจสอบสาย LAN หากยงัเป็นอยูใ่ห้ติดตอ่เจ้าหน้าท่ี 

 หากสถานะเครือขา่ยเป็นปกต ิเข้าไดร์ T ได้แตไ่ม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ต
ได้ ให้ตรวจสอบ proxy

ปกติ ผดิปกต ิ1 ผดิปกต ิ2



การป้องกนัและตรวจสอบไวรัส

1. ใช้โปรแกรมป้องกนัไวรัสท่ีถกูลขิสทิธ์ิ

2. อพัเดทโปรแกรมป้องกนัไวรัสอยา่งสม ่าเสมอ

3. ใช้แฟลชไดร์ อยา่งระมดัระวงั ท าการ scan ก่อนใช้
4. เม่ือแฟลชไดร์ตดิไวรัสแล้ว ควรรีบแก้ไขโดยใช้เคร่ืองท่ีอพัเดท

โปรแกรมป้องกนัไวรัสให้ลา่สดุ แล้วสัง่ scan แฟลชไดร์
5. เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตดิไวรัส ควรรีบแก้ไขโดยอพัเดทโปรแกรม

ป้องกนัไวรัสให้ลา่สดุ แล้วสัง่ scan ทกุไดร์



ตวัอยา่งการตรวจสอบโปรแกรมป้องกนัไวรัส

 ถ้าเคร่ืองโน๊ตบุ๊กของสถาบนัเคร่ืองใดท่ียงัไม่ได้ตดิตัง้หรือมีอยู่
แล้วแตห่มดอาย ุให้ติดตอ่ศนูย์ข้อมลู



เว็บไซต์สถาบนั และอินทราเน็ต 
 เวบ็ไซต์หลกัสถาบนั www.hrdi.or.th

 www.royalparkrajapruek.org

 www.hdkn.org

 www.thairoyalprojecttour.com



ค าแนะน าการใช้งานอ่ืนๆ

 ความแตกตา่งระหวา่งเคร่ืองสถาบนั กบัเคร่ืองสว่นตวั และการน า
เคร่ืองสว่นตวัมาใช้งานท่ีสถาบนั

 วิธีเปิดเมน ูMIS กรณีเมนไูม่แสดง

 Add font กรณีเคร่ืองสว่นตวั
 การตรวจสอบปริน้เตอร์เบือ้งต้น

 การสร้างโฟเดอร์ท่ีช่ือยาวเกินไป

 วิธียอ่ขนาดไฟล์ท่ีมีรูปเยอะ เช่น powerpoint
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คู่มือการใช้งานอีเมล์สถาบัน 

 อีเมล์สถาบัน เป็นอีเมล์ทีก่ าหนดให้บุคลากรสถาบันใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เป็นช่องทางหนึ่งใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในสถาบันด้วยกันเอง รวมถึงการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ ซึ่ง
บุคลากรของสถาบันจะได้รับ User และ Password ส าหรับใช้งานเมื่อกรอก แบบฟอร์มขอใช้งานระบบ IT 
ของสถาบัน จากฝ่ายบุคคล โดยจะมีชื่อการใช้งานคือ ชื่อผู้ใช้@hrdi.or.th และมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บจดหมาย 
250 MB   

การ Login เข้าใช้งานจะเป็นบัญชีเดียวกับบัญชีการใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของสถาบัน เมื่อ
เปลี่ยนรหัสผ่านการเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสผ่านของอีเมล์จะเปลี่ยนด้วย สามารถเข้าใช้งานได้ 2 
ช่องทาง คือ 

1. ใช้งานผ่าน Webmail จากหน้าเว็บไซต์ของสถาบัน สามารถเข้าใช้งานได้จากทุกที่ที่มี Internet 
2. ใช้งานผ่านโปรแกรม MS Outlook สามารถใช้ได้เฉพาะเครือข่ายภายใน (ปกติ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ PC ของสถาบัน จะก าหนดให้เปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อ login เข้าใช้เครื่อง หากไม่ได้
ก าหนดไว้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลด าเนินการให้) 
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คู่มือการเข้าใช้งานอีเมล์สถาบันผ่าน Web mail 
 

1. เข้าเว็บไชต์ของสถาบัน http://www.hrdi.or.th จากนั้นคลิกที่  
หรือเข้าไปยัง https://cm.hrdi.or.th/owa จะแสดงหน้าต่างการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย ให้ท าการคลิกที่ Continue to this website (not recommended) ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 หน้าต่างแจ้งเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย 

 
2. จากนั้นจะเข้ามาสู่หน้าต่างการ Log On ระบบ ให้ป้อน Username และ Password เพ่ือเข้าใช้

งาน (ใช้ username และ password เดียวกับ User Account ที่ใช้ Login เข้าเครื่อง
คอมพิวเตอร์สถาบัน) 

 
รูปที่ 2 หน้าต่าง Log On 

http://www.hrdi.or.th/
https://cm.hrdi.or.th/owa
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3. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Web mail ใน User Account ของท่าน ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หน้าต่าง Web mail 
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คู่มือการเข้าใช้ Web mail ของสถาบันผ่านโปรแกรม Outlook 
 

 
การสร้างและส่งเมลให้แก่บุคคลและกลุ่มบุคคล 

1. เปิด MS Outlook ขึ้นมาจะเจอหน้าต่างดังรูปที่ 1 ให้คลิกปุ่ม New 

 
รูปที่ 1 หน้าแรก MS Outlook 

 
2. จะพบหน้าต่างการสร้างจดหมาย ให้พิมพ์เนื้อความท่ีต้องการ จากนั้นพิมพ์อีเมลของผู้รับในช่อง To… 

ในกรณีที่ส่งให้เจ้าหน้าที่สถาบันหรือผู้ติดต่อที่เคยบันทึกรายชื่อแล้วให้คลิกท่ีปุ่ม To… 

 
รูปที่ 2 หน้าต่างการสร้างจดหมาย 
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3. เมื่อคลิกปุ่ม To… จะพบหน้าต่างเลือกผู้ติดต่อ ให้เลือกผู้ติดต่อโดยเลือกหมวดผู้ติดต่อจากช่อง 
Address Book ซึ่งมีหมวดที่ส าคัญมีดังนี้ 

a. Contacts คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้างขึ้นมา 
b. All Groups คือกลุ่มบุคคลที่ผู้ดูแลระบบสร้างให้ 
c. All Users คือรายชื่อบุคคลทั้งหมดของสถาบันที่มีอีเมล 

เมื่อเลือกผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อแล้วให้คลิกปุ่ม To-> และคลิก OK 

 
รูปที่ 3 หน้าต่างการเลือกผู้ติดต่อ 

 
4. เมื่อเลือกผู้ติดต่อเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม Send ระบบจะส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อที่ต้องการ 
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การสร้างรายช่ือและกลุ่มรายช่ือผู้ติดต่อ 

1. ในกรณีต้องการเพ่ิมผู้ติดต่อ ให้คลิกเลือกที่ไอคอน Contacts ด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ News > 
Contact ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 การเลือกค าสั่งในสร้างผู้ติดต่อ 

 
2. จะพบหน้าต่างส าหรับเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ให้กรอกข้อมูลเท่าที่ทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม Save & Close 

ดังรูปที่ 5 เป็นอันเสร็จสิ้น 

 
รูปที่ 5 หน้าต่างเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ 

 
 

1 

2 
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3. ในกรณีต้องการเพ่ิมกลุ่มผู้ติดต่อ ให้คลิกที่ News > Distribution List ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การเลือกค าสั่งในสร้างกลุ่มผู้ติดต่อ 

 
4. คลิกปุ่ม Select Members เพ่ือเลือกรายชื่อเข้าไปในกลุ่ม ดังรูปที่ 7 และ 8 

 
รูปที่ 7 หน้าต่างการจัดการกลุ่มผู้ติดต่อ 
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รูปที่ 8 หน้าต่างการเลือกผู้ติดต่อเข้ากลุ่ม 

 
5. ตั้งชื่อกลุ่มจากนั้นคลิกปุ่ม Save & Close เป็นอันเสร็จกระบวนการสร้างกลุ่ม 

 
รูปที่ 9 แสดงรายชื่อผู้ติดต่อในกลุ่ม 

 

 
รูปที่ 10 หน้าต่างภาพรวมผู้ติดต่อท่ีสร้างขึ้นใหม่ 

2 

1 
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6. ผู้ติดต่อหรือกลุ่มผู้ติดต่อที่สร้างจะอยู่ในหมวด Contacts ดังรูป 

 
รูปที่ 11 หน้าต่างการส่งอีเมล์โดยเลือกผู้ติดต่อที่สร้างขึ้น 

 
การสร้างการนัดหมายและจัดตารางเวลาด้วยปฏิทิน 

1. ให้คลิกเลือกท่ีไอคอน Calendar ด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ News > Appointment ดังรูปที ่12 

 
รูปที่ 12 การเลือกค าสั่งในสร้างตารางนัดหมาย 

 
 
 

1 

2 
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2. ป้อนรายละเอียดที่ส าคัญในการสร้างตารางนัดหมายดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 รายละอียดที่ส าคัญของการสร้างตารางนัดหมาย 

 
3. กรณตี้องการส่งกิจกรรมนี้ไปยังปฏิทินของผู้ติดต่ออ่ืน ให้เลือกที่ Invite Attendees จากนั้น เลือกผู้

ติดต่อที่ต้องการ คลิกปุ่ม OK และคลิก Send ตามล าดับ ระบบจะท าการส่งก าหนดการดังกล่าวไป
ยังปฏิทินของผู้ติดต่อท่ีเลือกไว้ 

 
รูปที่ 14 หน้าต่างภาพรวมผู้ติดต่อท่ีสร้างขึ้นใหม่ 

รายละเอียดปารนดัหมาย 

เช็คในกรณีเป็นกิจกรรม
ตลอดทั้งวัน 

ช่วงวัน-เวลาของกิจกรรม 

ป้อนหัวเรื่องและสถานท่ี
จัดกิจกรรม 

เลือกสถานะและเวลา
ในการเริ่มแจ้งเตือน 

เลือกเมื่อต้องการเพิ่ม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1 

2 

3 

4 
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การ Share ปฏิทินตารางเวลา 

1. ใน Calendar ให้เลือกค าสั่ง Share My Calendar… ด้านซ้ายมือ ดังรูปที่ 15 

 
รูปที่ 15 หน้าต่างแสดงค าสั่งในการ Share ปฎิทิน 

 
2. ท าการเลือกผู้ติดต่อที่เราต้องการ Share ปฏิทิน ดังรูปที่ 16 

 
รูปที่ 16 หน้าต่างขั้นตอนการ Share ปฏิทิน 

เช็ค  ทุกครั้งท่ีท าการ Share 

เช็ค  หากต้องการให้ผู้รับ 
Share ท าการ Share กลับมา 

เลือกผูร้ับ Share 

กด Send เพื่อยืนยัน
การ Share ปฎิทิน 
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3. เมื่อมีการ Share ปฎิทินเกิดขึ้น จะมีรายการของผู้ที่ Share ปฏิทินกับเราอยู่ในรายการด้านซ้ายมือ 
ดังรูปที่ 17 

 
รูปที่ 17 หน้าต่างขั้นตอนการ Share ปฏิทิน 

 
4. หากต้องการปิดการ Share กิจกรรมใด สามารถปิดได้โดยการคลิกขวาที่กิจกรรมนั้นๆ จากนั้นเลือก

ค าสั่ง Private ผู้ติดต่อที่ Share ปฏิทินร่วมกันจะไม่เห็นรายละเอียดของกิจกรรมนั้นๆ  

 
รูปที่ 18 ขั้นตอนการปิดการ Share ในกิจกรรมที่ต้องการปิด 
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คู่มือการใช้งานระบบบุคคล 
 

เมื่อ Login เข้าสู่ระบบ MIS จะเห็นเมนูใช้งานระบบบุคคลด้านขวามือ ดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 แนะน าเมนูใช้งานระบบบุคคล 

 
การตรวจสอบประวัติการฝึกอบรม 

เข้าท่ีเมนู ประวัติการฝึกอบรม จะเห็นหน้าจอข้อมูลการฝึกอบรมของผู้ใช้ โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ข้อมูลประวัติการฝึกอบรม เป็นประวัติการฝึกอบรม หรือการเป็นวิทยากรของผู้ใช้ ที่ได้เข้าร่วม

ก่อนที่จะมาท างานท่ีสถาบัน หรือใช้เงินส่วนตัว ซึ่งส่วนนี้ผู้ใช้จะต้องจัดการเอง 
 ข้อมูลการฝึกอบรมจากการประเมินสมรรถนะ เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งภายใน

และภายนอกตามการประเมินสมรรถนะที่ฝ่ายบุคคลได้จัดเตรียมให้  
 ข้อมูลการฝึกอบรมจากการอบรมสัมนาประจ าปี เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ได้เข้าร่วมการสัมนาหรือ

กิจกรรมต่างๆ ทีส่ถาบันได้จัดขึ้น  

เมนูการการเปลี่ยนรหัสผ่านระบบ MIS 

เมนูการตรวจสอบและแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั 

เมนูการตรวจสอบและแก้ไขประวัติอื่นๆ 

เมนูการขอลาและพิมพ์ใบลาประเภทต่างๆ 

เมนูการตรวจสอบการลาตามปีงบประมาณ 
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รูปที่ 2 หน้าจอแสดงประวัติการฝึกอบรม 

 
การพิมพ์ใบลาต่างๆ 
 ฟอร์มใบลาที่มีอยู่ในระบบบุคคลจะแบ่งเป็น 3 ฟอร์ม คือ 1)ลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร  
2)ลาพักผ่อน 3)ลาอุปสมบท ซึ่งทั้ง 3 ฟอร์มนี้จะมีวิธีการใช้งานที่คล้ายกัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างการพิมพ์ใบขอ
ลาพักผ่อนผ่านระบบ ดังนี้ 

1. คลิกท่ีเมนู ลาพักผ่อน จะพบหน้าจอแสดงประวัติการลาพักผ่อนทั้งหมดที่เคยบันทึกในระบบ ดังรูปที่ 
3 จากนั้นให้คลิก เพิ่มข้อมูล เพ่ือบันทึกข้อมูลการลา 

 
รูปที่ 3 หน้าจอแสดงประวัติการลาพักผ่อน 

เพิ่มประวัติการฝึกอบรม 
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2. เมื่อคลิก เพ่ิมข้อมูล จะพบหน้าจอ แบบใบลาพักผ่อน ให้ผู้ขอลาป้อนข้อมูลตามช่องต่างๆ ให้ถูกต้อ ง 
โดยระบบจะท าการค านวนวันลาสะสมเบื้องต้นให้ ซึ่งหากไม่ถูกต้องผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เอง เมื่อป้อน
ข้อมูลจนครบให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม ตกลง เพ่ือบันทึกใบลา 

 
รูปที่ 4 หน้าจอบันทึกข้อมูลใบลาพักผ่อน 

 
3. เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วในหน้าจอแสดงประวัติการลาพักผ่อนจะมีรายการลาที่บันทึกไว้แสดงขึ้นมา 

หากไม่มีการแก้ไขใดๆ ให้คลิก Icon  เพ่ือเข้าสู่หน้าจอการพิมพ์ใบลา 

 
รูปที่ 5 ผลจากการบันทึกข้อมูลใบลาพักผ่อน 

หากการค านวนไม่ถูกตอ้ง สามารถแก้ไขได้ 

คลิกเพื่อเข้าสู่หน้าจอการพิมพ์ใบลา 
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4. ในการสั่งพิมพ์นั้นให้คลิกที่ Icon     มุมบนขวามือ ซึ่งก่อนการพิมพ์ควรตรวจสอบการตั้งค่า
หน้ากระดาษให้เป็นไปตามเง่ือนไขก่อน (หัวข้อถัดไป) เพ่ือให้เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ตกขอบกระดาษ 

 
รูปที่ 6 ผลจากการบันทึกข้อมูลใบลาพักผ่อน 
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5. หากต้องการดูสรุปวันลาที่ผ่านมาในปีงบประมาณ ให้เลือกเมนู ตรวจสอบการลา จะพบหน้าจอ
ตรวจสอบดังรูปที่ 7 

 
รูปที่ 7 หน้าจอสรุปวันลา 
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การตั้งค่าหน้ากระดาษในครั้งแรก เพื่อพิมพ์ใบลา ในระบบ MIS 

1. เมื่อผู้ใช้เข้ามาในหน้าจอการออกใบลา ให้เข้าไปตั้งค่าหน้ากระดาษในเมนู Page Setup… ตามรูปที่  
1 หรือ รูปที่ 2  

 
รูปที่ 1 การเข้าเมนู Page Setup… จาก Tool bar 

 

 
 

รูปที่ 2 การเข้าเมนู Page Setup… จาก Menu bar 
 
 
 
 
 
 
 



25 

 

2. เมื่อเข้าเมนู Page Setup… จะเจอหน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้ท าการตั้งค่าต่างๆ ตามรูปที่ 3 
(ส าหรับ Internet Explorer 7) หรือ รูปที่ 4 (ส าหรับ Internet Explorer 8) 

 
รูปที่ 3 หน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษของ Internet Explorer 7 

 

 
รูปที่ 4 หน้าต่างการตั้งค่าหน้ากระดาษของ Internet Explorer 8 

 

ลบข้อความใน Header และ 

Footer ทิง้ 

ก าหนด Margins ตามนี ้

เลอืก Header และ Footer 

เป็น Empty ทัง้หมด 

ก าหนด Margins ตามนี ้เช็คเคร่ืองหมายที่นี่ 
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3. เมื่อตั้งค่าหน้ากระดาษเสร็จแล้วให้คลิก OK และท าการพิมพ์ใบลาได้เลย โดยคลิกที่รูปปริ้นเตอร์ที่อยู่
มุมขวาบน ดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 ตัวอย่างหน้าต่างในลาพักผ่อนและต าแหน่งปุ่มค าสั่งพิมพ์ 
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คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณส าหรับบุคลากรทั่วไป 
 

1. เข้าระบบผ่านแบนเนอร์หน้าเว็บไซต์สถาบัน จากนั้นท าการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
2. เมื่อเข้าสู่ระบบจะพบเมนูระบบสารบรรณด้านซ้ายมือ โดยมีเมนูดังนี้ 

 ทะเบียนรอลงรับหนังสือ ตรวจสอบหนังสือท่ีเข้ามา (ยังไม่ได้ลงรับ) 
 ทะเบียนลงรับหนังสือ ตรวจสอบหนังสือท่ีลงรับแล้ว 
 ค้นหา>ค้นหารายการหนังสือ ค้นหาหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในระบบ 
 รายการหนังสือในแฟ้ม แสดงหนังสือท่ีถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้ม 
 จัดการข้อมูล>ชื่อแฟ้มหนังสือบุคคล สร้างแฟ้มหนังสือเพ่ือใช้จัดเก็บหนังสือให้เป็น

หมวดหมู่ 

 
รูปที่ 2 แสดงเมนูระบบสารบรรณ 
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3. การตรวจสอบหนังสือที่เข้ามาใหม่ให้เข้าไปที่เมนู ทะเบียนรอลงรับหนังสือ จะเห็นหน้าต่างแสดง
รายการหนังสือท่ียังไม่ได้รับ ดังรูปที่ 3 โดยแต่ละรายการจะมี Icon ค าสั่งต่างๆ ดังนี้ 

  คลิกเพ่ือดูรายละเอียดของหนังสือ 
  คลิกเพ่ือแสดงเอกสารแนบ 
  คลิกเพ่ือตรวจสอบเส้นทางของหนังสือ 

  คลิกเพ่ือลงรับหนังสือ 

  คลิกเพ่ือตีกลับหนังสือ ในกรณีท่ีตรวจสอบแล้วว่าหนังสือฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรา 
 

 
รูปที่ 3 หน้าต่างแสดงหนังสือรอลงรับ 

 
4. หนังสือที่ลงรับจากข้อ 3 จะเข้าไปอยู่ที่ ทะเบียนลงรับหนังสือ ดังรูปที่ 4 ซึ่งเราสามารถส่งต่อให้

บุคคลอื่นได้โดยการคลิกท่ี Icon  

 
รูปที่ 4 หน้าต่างแสดงหนังสือลงรับ 

 

กล่องการค้นหาหนังสือรอลงรับ 

หัวเรื่องสีฟ้าสามารถคลิก
เพ่ือเรียงล าดับได้ 

กล่องการค้นหาหนังสือลงรับ 
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5. การค้นหารายการหนังสือทั้งหมดที่อยู่ในระบบให้เข้าที่เมนู ค้นหา>ค้นหารายการหนังสือ จะพบ
หน้าต่างการค้นหารายการหนังสือ ดังรูปที่ 5 และ 6 จากนั้นให้เลือกเงื่อนไขของการค้นหาตาม
ต้องการ และคลิกปุ่ม แสดงรายการตามเงื่อนไข โดยความหมายของเงื่อนไขที่ส าคัญมีดังนี้ 

 ประเภทหนังสือ 
 ทั้งหมด คือ หนังสือทั้งหมดที่มีในระบบ 
 หนังสือทั่วไป/หนังสือเวียน คือ หนังสือที่รับส่งภายในสถาบัน และหนังสือที่เข้ามา

จากหน่วยงานภายนอก(ในกรณีประเภทหน่วยงานภายนอก) 
 หนังสือค าสั่ง คือ หนังสือค าสั่งสถาบัน 
 หนังสือโต้ตอบ คือ หนังสือที่สถาบันส่งถึงหน่วยงานภายนอก 

 ประเภทหน่วยงาน 
 ระดับหน่วยงานภายใน คือ หนังสือที่สร้างโดยหน่วยงานภายในสถาบัน 
 ระดับหน่วยงานภายนอก คือ หนังสือที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน 

 หน่วยงานที่สร้าง/ส่ง คือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของหนังสือฉบับที่เราต้องการค้นหา 
 

 
รูปที่ 5 เมนูการค้นหาหนังสือ 

 
รูปที่ 6 หน้าต่างการค้นหาหนังสือ 

กรณีต้องการส่งออก Excel 
ผลลัพธ์การค้นหา 

จ านวนหนังสือท่ีพบ 

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบการจัดแฟ้มหนังสือส าหรับบุคคากรทั่วไปยังไม่สมบูรณ์ จึงยังไม่ได้ท าคู่มือส่วนนี้ 
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การแก้เมนูระบบ mis ไม่แสดง 
 

1. อาการของเมนูระบบ mis ไม่ขึ้น คือ เมนูย่อยของระบบ mis จะกลายเป็นสีขาว ไม่มีข้อความใดๆ
ปรากฏ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 อาการของเมนู mis ไม่แสดงผล 

 
2. การแก้ไข ให้เข้าไปที่เมนู Tools > Internet Options ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 แสดงการเขา้ถึงเมนู Internet Options 
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3. เมื่อเข้าสู่หน้าต่าง Internet Options ให้เลือกแถบ Security จากนั้นเลือกไอคอน Local intranet 
และคลิกปุ่ม Sites ดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 3 หน้าต่างแถบ Security ใน Internet Options 

 
4. เมื่อเข้าหน้าต่าง Local intranet ให้คลิกปุ่ม Advanced ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 หน้าต่าง Local intranet 
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5. จากนั้นให้ท าการ Add ไซต์ของระบบ MIS เข้าไปโดยการพิมพ์ http://mis.hrdi.or.th ในช่อง Add 
this website to the zone จากนั้นคลิกปุ่ม Add 

 
รูปที่ 5 หน้าต่างจากการเลือก Advanced ใน Local intranet 

 
6. จากนั้นคลิกปุ่ม Close และ OK ตามล าดับจนจบ และให้เข้าระบบ MIS อีกครั้งหนึ่ง 

 
รูปที่ 1 ผลจากการแก้ไขอาการเมนู mis ไม่แสดงผล 

 



33 
 

คู่มือการใช้งานระบบขอรับบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ขั้นตอนการขอรับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. เข้าท่ีเว็บไซต์ http://mis.hrdi.or.th/service จะเห็นหน้าแรกของระบบ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าแรกระบบขอรับบริการ 

 
 
 
 
 

รายการร้องขอต่างๆ 

แถบเมน ู

องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
จากศูนย์ข้อมูลฯ 

http://mis.hrdi.or.th/service
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2. คลิกปุ่ม Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ โดย Username และ Password ของระบบนี้จะเป็นชุด
เดียวกับระบบ H-KM และเมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ในส่วนเมนูจะปรากฏเมนู “ขอรับ
บริการ” เพ่ือให้ผู้ใช้ท าการขอรับบริการต่างๆ ดังรูปที่ 2 และ 3 

 
รูปที่ 2 หน้าต่างการเข้าสู่ระบบ 

 

 
รปูที่ 3 เมนูที่เพ่ิมข้ึน 

 
3. คลิกเมนู “ขอรับบริการ” เพ่ือเข้าสู่หน้าต่างการป้อนข้อมูลการร้องขอ จากนั้นท าตาม

ขั้นตอนดังนี้ 
- เลือกประเภทการขอรับบริการ ให้เหมาะสมกับงานที่ต้องการขอรับบริการ จากนั้น

คลิกปุ่ม “เลือก” ดังรูปที่ 4 
- จะมีช่องการป้อนรายละเอียดเกิดข้ึน ให้ท าการป้อนรายละเอียดให้ครบถ้วน จากนั้น

คลิกปุ่มแจ้ง ดังรูปที่ 5 
- ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลและแจ้งไปยังศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศผ่าน E-Mail 

และรายการค าขอจะปรากฏในหน้าแรก ซึ่งผู้ร้องขอสามารถตรวจสอบสถานะการ
ด าเนินการได้ผ่านระบบ ดังรูปที่ 6 และ 7 

 
รูปที่ 4 การเลือกประเภทการขอรับบริการ 

 

 
รูปที่ 5 ตัวอย่างการป้อนรายละเอียด 

เมนูท่ีปรากฏหลังจากการเข้าสู่ระบบ 

2. ป้อนรายละเอียด 

3. คลิกแจ้ง 

1. เลือกประเภท 
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รูปที่ 6 รายการใหม่ที่ปรากฏหลังจากการร้องขอ 

 

 
รูปที่ 7 รายละเอียดการร้องขอ และผลการด าเดินการที่ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ด าเนินการ 

 
 

รายการที่เพิม่ขึ้น 

รายละเอียดค าขอ 

รายละเอียดการด าเนินการ
จากศูนย์ข้อมูลฯ 
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คู่มือการใช้งาน Weblog สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
 
การเปิดใช้งาน Weblog 

1. ส าหรับสมาชิกที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของสถาบันให้เข้าไปใช้งานที่ www.hrdi.or.th 
เลือกที่หัวข้อ   จะได้หน้าจอดังรูป ให้ป้อน Username และ Password 
แล้วกดปุ่ม Login 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการ Login เข้าสู่ระบบ 

 
2. กรณีที่เป็นสมาชิกและยังไม่ได้เปิดใช้งาน Weblog ให้เปิดใช้งานก่อนโดยเลือกเมนู เปิดใช้

งาน Blog   

 
รูปที่ 2 หน้าแรกของ blog หลังจากการ Login 

รายช่ือสมาชิกท่ีเปิดใชง้าน
เรียบร้อยแลว้ 

คลิกเพื่อเปิดใชง้าน 
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3. เมื่อเปิดใช้งานแล้วระบบจะเข้าหน้าจอการจัดการ blog อัตโนมัติ เป็นอันเสร็จสิ้นการเปิดใช้
งาน blog  

 
รูปที่ 3 หน้าจอการจัดการ blog 

 
การเขียนเรื่องราวใน Weblog 

1. ในหน้าแรกของ blog ให้คลิกเลือกที่เมนู จัดการ Blog จะได้หน้าจอ ดังนี้ 

 
รูปที่ 4 หน้าจอการจัดการ blog 

 
 
 
 
 
 

เร่ืองราวท่ีเราเขียนทั้งหมด 

ค าสัง่ในการจดัการ blog 
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2. เลือกเมนู เขียนเรื่องราว จะได้หน้าจอดังนี้  

 
รูปที่ 5 หน้าจอการจัดการ blog 

 
- ในส่วนของหน้าจอ เขียนเรื่องราว จะมีเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน ลักษณะจะเหมือน

การใช้งาน MS Word เราสามารถพิมพ์เนื่อหาต่างๆ ลงในส่วนของหน้าต่างที่เตรียมให้
หรือจะ copy เนื้อหาจากส่วนที่พิมพ์ไว้แล้วมาวางก็ได้เช่นกัน 

- หากต้องการเพ่ิมรูป ในเนื้อหา มีขั้นตอนการท าดังนี้ 
 เลือกที่ Insert Image from Gallery เพ่ือ upload รูปภาพ ดังรูปที่ 6 

 
รูปที่ 6 การเลือกค าสั่ง Insert Image from Gallery 
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 จากนั้นเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ upload ได้โดยการเลือกที่ Browse… 
จากนั้นเลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการแทรก และคลิกปุ่ม  ไฟล์ที่
เลือกไว้จะถูกเก็บไว้ใน Image Gallery เพ่ือรอการแทรกในเนื้อหาต่อไป 

 
รูปที่ 7 กล่อง Image Gallery ส าหรับเก็บรูปภาพ 

 
 เลือกไฟล์รูปภาพใน Image Gallery ที่ต้องการเพ่ือแทรกรูป จากนั้นกดปุ่ม 

   
 ข้อควรระวังของการแทรกรูป คือ รูปที่แทรกควรก าหนดความกว้างไม่ให้เกิน 

750 pixel หากรูปที่ต้องการแทรกมีความกว้างเกินก าหนด ให้เลือก Custom 
Size เพ่ือก าหนดขนาดเอง 
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รูปที่ 8 ขั้นตอนการแทรกรูปภาพลงเนื้อหา 

 
 เมื่อแทรกรูปแล้วเราสามารถที่จะจัดต าแหน่งของรูปภาพได้โดยใช้เครื่องมือใน

กล่องข้อความ และเมื่อเขียนเรื่องราวเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม ส่ง เพ่ือท าการบันทึก
เรื่องราว 

 
รูปที่ 9 ผลลัพธ์จากการแทรกรูปภาพ 

 
 

1. เลือกภาพท่ีตอ้งการ 

2. ก าหนดขนาดของรูป 

3. คลิกเพื่อแทรกรูป 
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 เมื่อบันทึกเสร็จแล้วจะมีชื่อเรื่องท่ีเราได้เขียนปรากฏในรายการ เราสามารถคลิก
ที่ชื่อเรื่องนั้นๆ เพื่ออ่านเรื่องราวนั้นๆ ได้ 

 
รูปที่ 10 ผลลัพธ์จากการเขียนเรื่องราว 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอย่าง Blog ที่เสร็จสมบูรณ์ 

 
 


