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คู่มือกำรใช้งำน (User Manual) 
 

Admin สำรบรรณส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ 
ที่เป็นผู้ดูแลระบบของหนว่ยงำน 
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1. เตรียมพร้อมก่อนการใช้งาน 

1.1 กำรติดตั้งซอฟต์แวร ์

ระบบ LessPaper พัฒนาให้ทํางานในแบบ web application แต่อย่างไรก็ตาม จําเป็นต้อง
มีการติดตั้งซอฟต์แวร์จํานวนหนึ่งเพื่อสามารถใช้งานระบบ LessPaper ได้อย่างสมบูรณ์ ซอฟต์แวร์
พ้ืนฐานที่ควรต้องติดตั้งประกอบด้วย 

 Firefox เป็นโปรแกรม web browser ใช้ในการเข้าใช้งานระบบ LessPaper ศึกษาการ
ติดตั้งได้จาก http://www.mozilla.org/th/firefox/ 

 TH Sarabun PSK ฟอนต์ภาษาไทยมาตรฐานสําหรับงานสารบรรณ 

 Adobe Reader ใช้ในการจัดการแฟ้มข้อมูล PDF ซ่ึง PDF เป็นประเภทแฟ้มข้อมูลหลักที่
ใช้เป็นเอกสารข้อมูลในระบบ LessPaper  

กรณีเกิดปัญหำเครื่อง scanner หรือซอฟตแ์วร์ที่มำกับแครื่องสแกนเมื่อบันทึกไฟล์ PDF 
แล้วแสดงเพี้ยน  หรือกรณีที่เครื่องของผู้ใช้งำนไม่มีโปรแกรมท่ีใช้แปลงไฟล์ PDF  จ ำเป็นต้องลง
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติ่ม ดังนี้ 

 Foxit หรือ PDF Creator สําหรับแปลง Word เป็น PDF 
Foxit  ใช้เป็นโปรแกรมในการติดต่อกับ scanner เพ่ือ scan เอกสารกระดาษและจัดเก็บ
เอกสารที่ได้จาก scan ในรูปแบบ PDF ศึกษาการติดตั้งได้จาก
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/ 

 

1.2 กำรตั้งค่ำให้กับซอฟตแ์วร ์

เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ควรตั้งค่าให้ใช้ adobe reader เป็นโปรแกรม
ปริยายในการแสดงผลแฟ้มข้อมูลประเภท PDF การตั้งค่าดังกล่าวบน browser บน FireFox ให้เลือก 
เมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก จะปรากฏ popup windows ดังแสดงในรูป 1.1 

 
 
 
 

http://www.mozilla.org/th/firefox/
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
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รูปที่ 1-1  กำรตั้งค่ำกำรแสดงผล PDF File บน Firefox browser 

 

2. เริ่มต้นใช้งำนและตดิต่อกับระบบ 
LessPaper เป็นระบบที่พัฒนาให้ทํางานกับผู้ใช้ผ่านระบบ web browser ที่ชื่อ Firefox 

เนื่องจากเป็นโปรแกรม browser หลักท่ีทํางานใช้งานได้ดีที่สุดของระบบนี้ 
เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว การเรียกโปรแกรม Firefox ใช้โดยการ double click เมื่อนํา 

mouse ไปวางที่ icon  บนหน้าจอ (ถ้ามี) หรือ เรียกผ่าน  ก็ได้  

2.1 กำรติดตอ่กับระบบ 

การติดต่อกับระบบเพื่อเริ่มต้นใช้งานโดยการเปิดเวปเบาเซอร์ยี่ห้อ FireFox เวอร์ชั้น 29 ขึ้น
ไป จากนั้นพิมพ์ที่อยู่ของระบบ หรือ URL ลงในช่อง address ค่า URL คือ 
https://lesspaper.it.chula.ac.th/ เมื่อกดปุ่ม [Enter] Web browser จะติดต่อกับระบบ 
LessPaper และแสดงหน้าจอแรก (Home) ดังรูปที่  1.2 
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2.2 กำร Login เข้ำใช้งำน 

เมื่อ browser  แสดงหน้าจอแรกรูปที่ 1-2 แล้ว ผู้ใช้สามารถที่จะ login เข้าสู่ระบบ ด้วยการ
ระบรุหัสผู้ใช้ (UserName) และรหัสผ่าน (Password)  ดังตัวอย่างแสดงในรูปที่ 1.3 
 

 
รูปที่ 1.2 หน้าจอแรกระบบ LessPaper 

 

 

 
รูปที่ 1.3 การป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน 

 
รหัสผู้ใช้จะแสดงให้เห็น  ในขณะที่รหัสผ่านจะไม่แสดงให้ทราบว่าพิมพ์ตัวอักษรใดลงไป  เพื่อ

ป้องกันการจดจําในการนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อกดปุ่ม  จะเป็นการยืนยันการ
เข้าสู่ระบบ  ซึ่งระบบจะแสดงหน้าจอเริ่มต้นดัง โดยที่หน้าจอเริ่มต้น ผู้ใช้งานแต่ละคนจะเห็นเมนู
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 
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รหัสผู้ใช้และรหัสฝาน ใช้ CUNET ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําให้ หากยังไม่มี 
CUNET USER ติดต่อกับสํานักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์โทรศัพท์ 02-218-3314 

ถ้าป้อนรหัสผู้ใช้และรหัสฝานถูกต้องจะปราฏดังรูปที่  1.4  โดยที่หน้าจอเริ่มต้น ผู้ใช้งานแต่
ละคนจะเห็นเมนูแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 
รูปที่ 1.4  หน้าจอเริ่มต้นระบบ LessPaper ของผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน 

 

เมื่อต้องการออกจากการเข้าใช้งานระบบ ผู้ใช้กดปุ่ม  ตามด้วย   
ระบบจะ popup หน้าจอให้ยืนยันการออกระบบ เมื่อกดปุ่ม [ใช่] จะออกจากระบบกลับสู่หน้าจอแรก 
(Home)  
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2.3 เหตุขัดข้องกำรใช้งำนและวิธีกำรแก้ไข 

ในกรณีที่ได้ระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แต่ไม่สามารถ login เข้าใช้งานระบบได้มีเหตุขัดข้อง
การใช้งานได้หลายกรณี ตารางด้านล่างแสดงสาเหตุ ข้อความที่แจ้งผล และวิธีการแก้ไขในกรณีต่างๆ 
สำเหตุ ข้อควำมแจ้ง วิธีแก้ไข 

รหัสไม่ถูกต้อง Login หรือ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง ระบุรหสัผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านไม่ถกูต้อง ใส่ใหม่ให้
ถูกต้อง 

ถูกปิดใช้งาน ท่านถูกปิดการใช้งาน กรุณาตดิต่อ
เจ้าหน้าท่ีสารบรรณหน่วยงาน 

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบผ่าน Ldap ของ
มหาวิทยาลยัได้ แต่ LessPaper ปิดไม่ให้ user ใช้
งาน ต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีสารบรรณหน่วยงานเพื่อเปดิ
การใช้งาน 

LessPaper ไม่มี
ข้อมูลบัตรประชาชน 

ไม่พบข้อมลูเลขที่บัตรประชาชนของ LDAP 
user <username> ที่ระบบ lesspaper 
 

ผู้ใช้งานในระบบ LessPaper ต้องมีข้อมูลบัตร
ประชาชน ติดต่อเจ้าหน้าที่สารบรรณเพื่อเพ่ิมเตมิ
ข้อมูลบัตรประชาชน 

ไม่ใช้ Login ของ 
ldap มหาวิทยาลัย 

ไมส่ามารถเข้าใช้งานด้วย user 
<username> ได้เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ 
ldap แล้ว กรณุาใช้ login ของ ldap แทน 

ใช้ Login ของ Ldap มหาวิทยาลยัไปแล้ว ไม่
สามารถกลับไปใช้ Login เดิมได้  

ไม่มีข้อมลูเลขบัตร
ประชาชนท่ี LDAP 

LDAP user <username> ต้องมีข้อมูล
เลขที่บัตรประชาชน 

แจ้งเลขบัตรประชาชนให้สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อแก้ไขข้อมูล 

รูปที่  1-5   แสดงตัวอย่างหน้าจอกรณี รหัสไม่ถูกต้อง ในกรณีอ่ืนๆ ข้อความแจ้งสาเหตุจะเปลี่ยนไป 
 

 

 
รูปที่  1-5  หน้าจอแสดงข้อความแจ้งผลการ Login ใช้งานผิดพลาด 
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รูปที่  1-6  หน้าจอแสดงข้อความแจ้งผลว่ายังไม่ระบุเลขท่ีบัตรประชาชนที่ระบบ LessPaper 

 

เมื่อผู้ใช้งานสามารถ login เข้าสู่ระบบได้เรียบร้อยแล้ว ผูใ้ช้งานแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย
ให้สามารถใช้งานได้ตามบทบาท ซึ่งจะเห็นเมนูงานแตกต่างกันตามบทบาทดังนี้ 

o ผู้ใช้งานทั่วไป เห็นแถบเมนูงานสารบรรณ รายละเอียดเห็นเฉพาะแทบงานหนังสือส่ง
บุคคล 

o เจ้าหน้าที่สารบรรณ เห็นแถบเมนูงานสารบรรณ รายละเอียดเห็นทุกแทบงาน และคลัง
ตรายางอิเล็กทรอนิกส์ (stamp store) 

o ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน เห็นแถบเมนูงานข้อมูลหน่วยงาน (deptData) 
 

เมนูงานยังสามารถเรียกได้ โดยกดปุ่ม  ที่มุมล่างซ้ายของ Browser ระบบจะแสดง
เมนูงานที่ผู้ใช้งานนั้นสามารถทํางานได้   

ในคู่มือนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดการใช้งานในส่วนของผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานเท่านั้น 
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3. กำรจัดกำรข้อมลูของหนว่ยงำนเบือ้งต้น 
เนื่องจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก การมอบหมายให้ผู้ดูแลระบบระดับ

มหาวิทยาลัยดูแลระบบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่เป็นภาระหนักมาก ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องกระจาย
ความรับผิดชอบให้แก่หน่วยงานต่างๆในการดูแลตัวเองให้มากท่ีสุด ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานจึงถูก
ตั้งขึ้นเพ่ือทําหน้าที่จัดการข้อมูลในขอบเขตของหน่วยงานตนเอง 

หลังจากผู้ดูแลระบบระดับมหาวิทยาลัยตั้งค่าระบบเพื่อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ซึ่งอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานหรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน
คอมพิวเตอร์อย่างน้อยหนึ่งท่านเพ่ือให้ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน  จากนั้นผู้ดูแลระบบ
ระดับหน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบการตั้งค่าเริ่มต้นระบบและบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดของตนเองต่อไป 

เพ่ือให้เข้าใจหน้าที่และการทํางานของผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็น
การแนะนําเบื้องต้นเกี่ยวกับขอบเขตงานของผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน  ตั้งแต่การตั้งค่าระบบก่อน
เริ่มใช้งาน  และส่วนการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานเบื้องต้น  เพ่ือให้ผู้ดูแลระบบระดับ
หน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.1 ข้อมูลเบือ้งต้นของหน่วยงำน 

ระบบ LessPaper  ประกอบด้วยข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานจํานวนหนึ่งที่ไม่ค่อย
เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกอ้างถึงจากข้อมูลอื่น ข้อมูลส่วนนี้จะมีทั้งที่ใช้ร่วมกันทุก
หน่วยงานและข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเอง  บางส่วนที่เป็นข้อมูลที่ทุกหน่วยงานต้องใช้ร่วมกันผู้ดูแล
ระบบมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้บริหารจัดการให้  ส่วนข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานก็จะมีผู้ดูแลระบบ
ระดับหน่วยงานจะเป็นบริหารจัดการเอง  ในเนื้อหานี้จะกล่าวถึงว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ผู้ดูแลระบบ
ระดับหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลได้บ้าง   พร้อมทั้งหน้าจอในการบริหารจัดการข้อมูลต่อไป  
ข้อมูลของหน่วยงานที่ผู้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานควรทราบดังนี้  

1. ข้อมูลหน่วยงาน 
2. ข้อมูลบุคลากร 
3. ข้อมูลบทบาท 
4. ข้อมูลกลุ่มบุคลากรในหน่วยงาน 
5. ข้อมูลตําแหน่ง 
6. ข้อมูลเลขที่หนังสือ 
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ข้อมูลหน่วยงำน   ข้อมูลหน่วยงานในระบบ LessPaper แสดงถึงโครงสร้างงานสารบรรณมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับโครงสร้างองค์กรแต่มีส่วนแตกต่างเนื่องจากการบริหารจัดการการใช้งานสาร
บรรณในองค์กร 

ข้อมูลบุคลำกร   เป็นข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ LessPaper ซึ่งจะเก็บข้อมูลเท่าที่จําเป็น
ดังต่อไปนี้ ชื่อ-นามสกุล , สถานะการเปิด/ปิดใช้งาน , ตรวจสอบ Ldap , ตําแหน่ง , email, 
โทรศัพท์ , ที่อยู่, หน่วยงานที่สังกัดโดยตรงของบุคลากร , ลายเซ็นไทยใช้ลงนามหนังสือ, ลายเซ็น
อังกฤษ 

ข้อมูลบทบำท   บุคลากรแต่ละคนสามารถมีบทบาทในหน่วยงานได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 
แต่ละหน่วยงานก็มีบทบาทที่แตกต่างกัน เพื่อให้การกําหนดบทบาทของบุคลากรให้กับหน่วยงานมี
ความชัดเจน จึงมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดบทบาทให้กับ
บุคลากรทีท่ําหน้าที่งานสารบรรณที่อยู่สังกัดภายใต้หน่วยงานตนเอง 

ข้อมูลกลุ่ม   แต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดกลุ่มของบุคลากรข้ึนมาเพ่ือใช้ในการรับ
หนังสือเวียน ตัวอย่างเช่น กลุ่มอาจารย์ หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จึงมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับ
หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ 

ข้อมูลต ำแหน่ง  บุคลากรแต่ละคนสามารถมีตําแหน่งในหน่วยงานต่างๆได้มากกว่าหนึ่ง
หน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็มีตําแหน่งที่แตกต่างกัน จึงมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงานสามารถระบุตําแหน่งให้กับบุคลากรทั้งที่สังกัดในหน่วยงานหรือนอกหน่วยงานได้ 

ข้อมูลเลขที่หนังสือ แต่ละหน่วยงานต่างมีการออกเลขที่หนังสือในหนังสือแต่ละชุดเป็นของ
ตนเอง จึงมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดค่าของเลขที่หนังสือ 

3.2 กำรจัดกำรข้อมลูของหน่วยงำนเบื้องต้น 

ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานสามารถบริหารจัดการข้อมูลภายในหน่วยงานของตนผ่านหน้าจอ
ที่จะกล่าวต่อไปจากนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครั้งแรกท่ีหน่วยงานเริ่มการใช้งาน ผู้ดูแลระบบระดบ
หน่วยงานจะต้องจัดการดังต่อไปนี้ 

1. เปิดกำรใช้งำนระบบให้กับหน่วยงำนใต้สังกัด พร้อมตั้งค่ำ ระดับและกลุ่มให้ถูกต้อง 
ผ่ำนหน่วยจอหน่วยงำน 
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เม่ือเร่ิมต้นใช้งาน ระบบจะมีข้อมลูหนว่ยงานตัง้ต้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลยัมาอยู่
แล้ว รูปท่ี 3-1 แสดงหน้าจอท่ีผู้ดแูลระบบระดบัหน่วยงานแตล่ะหนว่ยงานสามารถใช้ก าหนดข้อมลู
หนว่ยงาน ประกอบด้วย 

 

รูปที่  3-1  หน้ำจอก ำหนดโครงสร้ำงงำนสำรบรรณ 

o กรณีเพ่ิมหน่วยงานภายใหม่ที่อยู่ภายใต้สังกัดของตนเอง   

o ค้นหาหน่วยงานตามโครงสร้างที่แสดงดังรูปที่ 3-1 

o ถ้าค้นหาหน่วยงานไม่พบ  ให้ดําเนินการประสานงานติดต่อผู้ดูแลระบบมหาวิทยาลัยให้

เพ่ิมชื่อหน่วยงานให้ เนื่องจากข้อมูลโครงสร้างหน่วยงานมีความสําคัญมาก 

o สั่งเปิดใช้งานด้วยการเลือก   และสามารถปิดการใช้งานด้วยการเลือก 

 สําหรับหน่วยงานที่ไม่มีส่วนงานสารบรรณทํางาน  

o สามารถดั้งค่าระดับของหน่วยงาน เพ่ือกําหนดความสามารถในการรับส่งหนังสือของ

หน่วยงาน  

o ระดับ 1 เทียบเท่าคณะ  

o ระดับ 2 เทียบเท่าภาควิชา 
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สําหรับระดับที่ 1 ให้เลือกประเภทหน่วยงาน ซึ่งแสดงด้วย List choice ในช่องข้อมูล
ด้านล่าง กําหนดประเภทหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งหนังสือเวียน โดยมีตัวเลือกดังแสดงใน
รูปที่ 3-2  

 

รูปที่ 3-2 ประเภทหน่วยงำน 

ผู้ดแูลระบบระดบัหนว่ยงาน จะต้องจดัการกบัข้อมลูหนว่ยงานดงันี  ้
o ตัง้คา่  ให้กบัหน่วยงานตนเองและใต้สงักดัท่ีเปิดใช้งานสารบรรณในระบบ 
o ก าหนดคา่ระดบั 1 ให้กบัหน่วยงานระดบัคณะ ระดบั 2 กบัหนว่ยงานระดบัภาควิชา และ

คา่ 3, 4, … ตามล าดบัลงไปหากมี 
o หนว่ยงานระดบั 1 จะเป็นหน่วยงานท่ีใช้แสดงในการเลือกขัน้ตอนเอกสาร ระดบัภายนอก

คณะ/ส านกั ดงัแสดงในรูปท่ี 3-3 
o ตัง้คา่กลุม่ ใช้กบัหนว่ยงานระดบั 1 เทา่นัน้ หนว่ยงานระดบั 2 ลงไปไมต้่องก าหนดคา่ 
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รูปที่ 3-3 หน่วยงำนระดับ 1 ใช้ก ำหนดเส้นทำงเอกสำรภำยนอกคณะ/ส ำนัก 

 

2. ก ำหนดบุคลำกรที่จะท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่สำรบรรณ ผ่านหน้าจอบทบาท 
บุคลากรแต่ละคนสามารถมีบทบาทในหน่วยงานได้มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน แต่ละหน่วยงานก็

มีบทบาทที่แตกต่างกัน เพ่ือให้การกําหนดบทบาทของบุคลากรให้กับหน่วยงานมีความชัดเจน จึงมี
หน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดบทบาทให้กับบุคลากรใตส้ังกัด
ในหน่วยงานแสดงในรูปที่ 3-4  

 
 รูปที่ 3-4 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลบุคลำกร-บทบำท  

 
ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลบทบาทบุคลากรดังนี้ 

o ค้นหาข้อมูลบุคลากร ที่อยู่ใต้สังกัดหน่วยงาน 

o ค้นหาข้อมูลบุคลากรด้วยการระบุชื่อ-นามสกุล (บางส่วน) 

o เพ่ิม, ลบ หรือแก้ไขบทบาทของบุคลากรที่ได้จากการสืบค้น โดยบทบาทที่มอบหมายให้

เป็นบทบาทในหน่วยงานที่ผู้ดูและระบบดูแล (มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูล) 

o บทบาทท่ีมอบหมายประกอบด้วย 
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o ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน (DeptAdmin) 

o เจ้าหน้าที่สารบรรณ (Officer) 

3. ก ำหนดเลขท่ีหนังสือ 
แต่ละหน่วยงานต่างมีการออกเลขท่ีหนังสือในหนังสือแต่ละชุดเป็นของตนเอง จึงมีหน้าจอให้

ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดค่าของเลขที่หนังสือ ดังแสดงในรปที่ 3-5  

 
รูปที่ 3-5 หน้ำจอก ำหนดเลขที่หนังสือตำมประเภทหนังสือ 

 
o กําหนดค่าแยกรายปี ในแต่ละเลขที่หนังสือแต่ละชุด 

o กําหนดคํานําหน้า (prefix) และคําต่อท้าย (suffix) ของเลขท่ีหนังสือแต่ละประเภท 

o กําหนดจํานวนตัวอักษรของตัวเลข 

o แบ่งแยกชุดของเลขท่ีหนังสือแต่ละประเภท ตามประเภทหนังสือ 

ในตัวอย่างเป็นการตั้งค่าเลขที่หนังสือแต่ละชุดของคณะแพทยศาสตร์ หนังสือคําสั่งมีเลขที่ชุด
เดียว ส่วนหนังสือส่งและหนังสือรับต่างมีเลขที่  2 ชุด แบ่งเป็นเลขที่สําหรับหนังสือรับ/ส่งภายใน และ
เลขที่สําหรับหนังสือรับ/ส่งภายนอก 

รูปที่ 3-5  แสดงการตั้งค่าเลขที่หนังสือส่งภายนอก เลือกประเภทหนังสือเป็นหนังสือ
ภายนอก ส่วนรูปที่  3-6  แสดงการตั้งค่าเลขท่ีหนังสือส่งภายใน เลือกประเภทหนังสือเป็นค่าปริยาย 
ซึ่งการตั้งค่าเช่นนี้เมื่อระบบมีการออกเลขที่หนังสือส่ง หากตรวจพบว่าเป็นหนังสือภายนอกจะใช้เลขท่ี
หนังสือส่งภายนอกเป็นค่าที่จะออกเลขท่ีหนังสือ นอกนั้นจะออกด้วยเลขที่หนังสือส่งภายใน 
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รูปที่ 3-6 หน้ำจอก ำหนดเลขที่หนังสือ (ค่ำปริยำย) 

4. ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลต่ำงๆของบุคลำกรผ่ำนหน้ำจอ 
 ข้อมูลบุคลากร แก้ไขรายละเอียดของบุคลากรแต่ละคน 

ระบบจัดเก็บข้อมูลบุคลากรเท่าท่ีจําเป็น เพ่ือใช้ในการแสดงผลในระบบ นอกจาก 
ชื่อ- นามสกุลแล้ว ข้อมูลสําคัญได้แก่  

o เปิดใช้งาน  

 ตั้งค่าเป็น  เปิดให้บุคลากรเข้าใช้งาน  

 ตั้งค่าเป็น  ปิดการใช้งานของบุคลากร 

o ตรวจสอบ ldap  จะค่าเป็น   จะเป็นค่า  default  

(ผู้ใช้งานต้องมีแอคเคาท์ CU-Net  ในล็อคอินเข้าระบบ)  

o ตําแหน่ง แสดงตําแหน่งปัจจุบันเป็นค่าตั้งต้นที่ระบบจะนํามาใช้แสดงผล 

o email ใช้ในการแจ้งข่าวสาร หนังสือ กรณีหนังสือเวียน  

o tel เบอร์โทรศัพท์ มีประโยชน์มากสําหรับเจ้าหน้าที่สารบรรณใช้ในการติดต่อ

เพ่ือติดตามงาน 

o address ที่อยู่ 

o หน่วยงาน หน่วยงานสังกัดตรงของบุคลากร  

o ลายเซ็นไทย ใช้ลงนามหนังสือ 

o ลายเซ็นอังกฤษ ใช้ลงนามหนังสือ 
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 รูปที่ 3-7 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลบุคลำกร 

ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลบุคลากรดังนี้  
o ค้นหาข้อมูลบุคลากรด้วยการระบุชื่อ-นามสกุล (บางส่วน) 

o สามารถแก้ไขข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่ตนดูแล ส่วนบุคลากรนอกสังกัด ดู (view) ได้

อย่างเดียว 

o เพ่ิมรายชื่อบุคลากรใหม่ในสังกัดท่ีตนดูแลได้ 
o ค้นหาข้อมูลบุคลากรด้วยการระบุหน่วยงาน(ได้เฉพาะหน่วยงานตนเอง) 
o สามารถ export ข้อมูลออกมาเป็น excel จากนั้นแก้ไขข้อมูลใน excel ของบุคลากรใน

คอลัมน์ต่างๆ และนําเข้าข้อมูล (import) กลับ เพื่อแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบ 
ข้อควรระวัง  กรณบีุคลากรลาออกหรือย้ายสังกัด ไม่ควรลบรายชื่อบุคลากรออก

จากระบบ  เพราะประวัติเอกสารยังผูกกับบุคลากรท่านนั้นอยู่  จึงไม่ควรจะลบข้อมูลของ
บุคลากรท่านนั้นออกจากระบบ เนื่องจากจะประวัติเอกสารหายไปด้วย 
 ข้อมูลตําแหน่ง สําหรับบุคลากรทั้งภายในภายนอกท่ีมีตําแหน่งในหน่วยงานภายใต้

ความดูแล 
บคุลากรแตล่ะคนสามารถมีต าแหนง่ในหนว่ยงานตา่งๆได้มากกวา่หนึง่หน่วยงาน 

แตล่ะหนว่ยงานก็มีต าแหนง่ท่ีแตกตา่งกนั จงึมีหน้าจอให้ผู้ดแูลระบบระดบัหน่วยงานแต่
ละหนว่ยงานสามารถระบตุ าแหนง่ให้กบับคุลากรทัง้ท่ีสงักดัในหนว่ยงานหรือนอก
หนว่ยงานได้ดงัแสดงในรูปท่ี 3 8 
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การก าหนดต าแหนง่ให้กบับคุลากรในแตล่ะหนว่ยงานนัน้ จะมีผลให้บคุลากรนัน้
สามารถรับทราบขา่วสารตา่งๆจากการสง่หนงัสือเวียนไปยงัหนว่ยงานเหล่านัน้ ตวัอยา่ง 
หาก นาย 00079 มีต าแหนง่เจ้าหน้าท่ีส านกังาน คณะแพทยศาตร์ และ ต้องเป็นท าหน้าท่ี 
แทนท่ีภาควิชา A นาย 00079   จ าเป็นจะต้องเข้าไปรับหนงัสือเวียนท่ีสง่มาทัง้สองนีไ้ด้  

 
รูปที่ 3-8 หน้ำจอจัดกำรข้อมูลต ำแหน่งบุคลำกร 

 

ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานสามารถจัดการข้อมูลตําแหน่งบุคลากรดังนี้ 
o ค้นหาข้อมูลบุคลากร ได้ทุกหน่วยงาน 

o ค้นหาข้อมูลบุคลากรด้วยการระบุชื่อ-นามสกุล (บางส่วน) 

o เพ่ิม, ลบ หรือแก้ไขตําแหน่งของบุคลากรที่ได้จากการสืบค้น  

o ตําแหน่งที่ระบุเป็นเพียงข้อความอิสระสามารถบันทึกได้ตามต้องการ 

 
5. สร้ำงกลุ่มบุคลำกรในหน่วยงำน หากมี 
แต่ละหน่วยงานสามารถกําหนดกลุ่มของบุคลากรข้ึนมาเพ่ือใช้ในการรับหนังสือเวียน 

ตัวอย่างเช่น กลุ่มอาจารย์ หรือกลุ่มเจ้าหน้าที่ เป็นต้น จึงมีหน้าจอให้ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานแต่
ละหน่วยงานสามารถบริหารจัดการกลุ่มให้กับบุคลากรในหน่วยงานได้ดังแสดงในรูปที่ 3-8  

o สร้างหรือลบกลุ่มในหน่วยงานที่ตนดูแล 

o เพ่ิม/ลดบุคลากรในแต่ละกลุ่ม 

o บุคลากรแต่ละคนสามารถสังกัดในกลุ่มได้ไม่จํากัด 
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รูปที่ 3-9 หน้ำจอจัดกำรกลุ่มในหน่วยงำน 

หลังจากกําหนดข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้กับหน่วยงาน ตั้งแต่ข้อ 1–5 เรียบร้อยแล้ว 
ระบบก็พร้อมเปิดให้บริการสําหรับหน่วยงานดังกล่าว หลังจากนั้นเป็นการแก้ไขข้อมูลหน่วยบุคลากร
เพ่ิมเติม ตามความจําเป็น  

 
6. กรณีต่ำง ๆ ที่มีกำรแก้ไขข้อมูลบุคลำกรเพิ่มเติม 
6.1 กรณีเพ่ิมข้อมูลบุคลากร  กรณีมีบุคลกรเข้าใหม่ 

เม่ือผู้ใช้งานกดปุ่ ม  ในหน้าตา่งด้านซ้าย จะเป็นการเพิ่มข้อมลูบคุลากรคน
ใหม ่ โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มวา่งพร้อมข้อมลูตัง้ต้นในหน้าตา่งท างานด้านขวา แสดงข้อมลู
เร่ิมต้นบางตวั (เชน่หนว่ยงานแพทย์ศาสตร์ ตรงกบัตวัเลือกด้านซ้าย) และพร้อมให้ผู้ ใช้งานบนัทกึ
ข้อมลูใหม ่ดงัแสดงในรูปท่ี 3-10  

เม่ือบนัทึกข้อมลูในช่องข้อมลูตา่งๆเรียบร้อย ผู้ใช้งานสามารถบนัทกึข้อมลูลงในระบบ 
โดยกดปุ่ ม  รายการใหมท่ี่บนัทกึเรียบร้อยจะแสดงเพิ่มท่ีท้ายตารางในหน้าตา่งด้านซ้าย 
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รูปที่  3-10- หน้ำจอพร้อมข้อมูลตั้งต้นส ำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ 

6.2 กรณีท่ีบุคลากรย้ายหน่วยงานหรือลาออก 
ค้นหาข้อมูลบุคลากรด้วยการระบุชื่อ-นามสกุล  ดังรูปที่  3-11 

 

 
รูปที่ 3-11  หน้ำจอค้นหำข้อมูลบุคลำกร 
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จากนั้นผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงานจัดการข้อมูลบุคลากรดังนี้  
o แก้ไขข้อมูลช่องเปิดใช้งาน ให้เปลี่ยนจาก     เป็น     

o กดปุ่ม   เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

6.3 กรณปีรับปรุงบุคลากรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เช่น 
เปลียนข้อมูลชื่อ – นามสกุล , เปลี่ยนหน่วยงานที่บุคลากรสังกัดภายในหน่วยงาน , 

เปลี่ยน email  เป็นต้น 
7. กำรน ำลำยเซ็นของผู้ที่จะเกษียนหนังสือเข้ำระบบ 
     กรณีท่ีหน่วยงานอนุญาตให้บุคลากรเกษียนหนังสือผ่านระบบ   เบื้องต้นผู้ดูแลระบบ

หน่วยงานอาจเป็นผู้ดําเนินการนําเข้าให้ก่อนได้  ขั้นตอนการนําลายเซ็นเข้าระบบมีดังต่อไปนี้  
7.1  สแกนลายเซ็นของบุคลากรเป็นไฟล์ PDF 
7.2  ใช้โปรแกรม Snipping Tool ที่มากับ Windows  จากนั้น  Crop ลายเซ็นแต่ละ
คนออกมา  บันทึกเป็นไฟล์ JPG 
7.3  นําลายเซ็นเข้าระบบตามหน้าจอดังรูปที่ 3-12 

   

 
รูปที่ 3-12  หน้ำจอน ำลำยเซ็นไทยเข้ำระบบ 

ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน จะสามารถจัดการข้อมูลภายใต้สังกัดหน่วยงานตนเอง ซ่ึงรวมไป
ถึงข้อมูลของภาควิชาและสาขาวิชาที่อยู่ใต้สังกัดหน่วยงานของตนเองเท่านั้น  
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4. ตรำยำงอิเล็กทรอนกิส์ 
การเกษียนหนังสือ หมายถึงการเขียนข้อความบันทึกลงในหนังสือพร้อมลงนามกํากับ เป็น

ขั้นตอนที่สําคัญและใช้เวลาดําเนินงานมากขั้นตอนหนึ่งในงานสารบรรณ 
หนังสือจํานวนมากในงานสารบรรณมักเป็นงานที่เกิดซํ้าๆ เข้อความที่เกษียนมักไม่ค่อย

เปลี่ยนแปลง จึงเกิดการทําตรายางที่มีข้อความตายตัว และประทับลงในหนังสือล่วงหน้า เมื่อมีการส่ง
หนังสือไปตามข้ันตอน ผู้บังคับบัญชาจึงเพียงลงนามเพ่ือยืนยันเท่านั้น เป็นการประหยัดเวลาทํางาน
ผู้บังคับบัญชา 

ตรายางอิเล็กทรอนิกส์เกิดจากแนวความคิดดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดเวลาดําเนินการในการเกษียนหนังสือ 

ในบทนี้ จะแสดงการจัดทําตรายางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ดูแลหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่สาร
บรรณสมควรจัดทําไว้ล่วงหน้าก่อนการใช้งานจริง 

4.1 วิธ กำรเปิดโปรแกรมคลังตรำยำง 

การเรียกใช้งานเพ่ือเปิดโปรแกรมคลังตรายาง ทําได้ด้วยการเลือก  บนหน้าจอ หรือ  

 ด้านล่างของหน้าจอ โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป 4.1 

 
       

รูปที่ 4.1 หน้ำจอเริ่มต้นของโปรแกรมคลังตรำยำง 
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4.2 ประเภทของตรำยำง 

        ประเภทของตรายาง  จําแนกแบ่งเป็น 2 แบบ 
4.2.1 ตรำยำงระบบ คือตรายางที่เตรียมให้ล่วงหน้าพร้อมใช้งานได้เมื่อเริ่มต้นใช้

งานระบบ  ตัวอย่างเช่นตรายางหนังสือรับ , ตรายางหนังสือส่ง  , ตรายาง
หนังสือส่วนบุคคล  เป็นต้น 

4.2.2 ตรำยำงของหน่วยงำน คือตรายางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในหน่วยงาน ซึ่ง
โดยทั่วไปแบ่งตรายางตามผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน   ซึ่งตราบางยางตาม
ผู้บังคับบัญชาแต่ละท่าน  ก็ยังแบ่งได้หลายประเภท  เช่น 

 ตรำยำงลงนำม   ซึ่งเป็นตรายางพ้ืนฐานที่สุด คือมีช่องลงนาม  ใช้วาง
ในหนังสือส่งเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม 

 ตรำยำงอนุมัติ  คือ ตรายางที่ใช้ในการเกษียนหนังสือเพ่ืออนุมัติ
ดําเนินการ 

 

จากด้านซ้ายบนของหน้าจอ เมื่อเลือก  show system stamp โปรแกรมจะแสดง
รายการประเภทตรายางทั้งหมดดังแสดงระบบทั้งตรายางของหน่วยงาน (ใช้ภายในหน่วยงาน) และ
ตรายางระบบที่เตรียมให้ล่วงหน้าพร้อมใช้ (หนังสือรับ – หนังสือส่วนบุคล) รูปที่ 4-2 แสดงตรายาง
ระบบ เป็นตรายางเลขที่หนังสือรับที่ใช้ในหน้าจอสร้างหนังสือรับ 

 

รูปที่  4-2 ตัวอย่ำงตรำยำงระบบใช้ในขั้นตอนสร้ำงหนังสือรับ 
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4.3 กำรสร้ำงตรำยำงอเิล็กทรอนิกส ์

 ต่อไปเป็นขั้นตอนการสร้างตรายางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับผู้บริหารแต่ละท่าน ก่อนอ่ืนเริ่ม
จากตรายางพ้ืนฐานที่สุดคือ “ช่องลงนาม” ใช้วางในหนังสือส่งเพื่อให้ผู้บริหารลงนาม ตรายางต่อมา
เป็นตรายางที่ใช้ในการเกษียนหนังสือเพ่ืออนุมัติดําเนินการ 

4.3.1 สร้ำงกลุ่มตรำยำง 
ก่อนจะสร้างตรายางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในหน่วยงานตนเอง  ควรสร้ำงกลุ่มตรำยำง

ไว้ก่อนเพื่อจัดแบ่งตรำยำงตำมผู้บริหำรในหน่วยงำน การสร้างกลุ่มตรายางมีข้ันตอนดังนี้ 
7.4 เลือกสร้างตรายางใช้ภายในหน่วยงาน  จากนั้น  New group   ดังแสดงในรูปที่ 4-3 

 

รูปที่  4-3 กำรสร้ำงกลุ่มตรำยำง 

 
7.5 โปรแกรมจะแสดง popup window  ดังแสดงในรูปที่ 4-4 

 

รูปที่ 4-4  popup window ระบุชื่อกลุ่มตรำยำง 

ระบุชื่อกลุ่มตรายางว่า “ลายเซ็นผู้ริหาร”  จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง] โปรแกรมจะสร้างกลุ่มตรา
ยางให้ดังแสดงในรูปที่ 4-5 

 
7.6  จากนั้นให้วนทําข้อ  1  ถึง   2   เพ่ือสร้างกลุ่มตายาอีกชื่อ ว่า “คณบดี”  เพ่ือจะ

นําไปใช้งานในหัวข้อถัดไป   เมื่อสร้างกลุ่มตรายางทั้ง 2 ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้
ผลลัพธ์ดังรูปที่  4-5 
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รูปที่ 4-5  หน้ำจอภำยหลังสร้ำงกลุ่มตรำยำง 

  
4.3.2 สร้ำงตรำยำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 กำรสร้ำงตรำยำงลงนำม 
         ต่อไปนี้มาลองสร้างตรายางลงนาม ซึ่งเป็นการสร้างตรายางพ้ืนฐานที่สุด ทีม่ีช่อง
ข้อมูลเพียงช่องเดียวคือลายเซ็นผู้บริหารแต่ละท่าน เช่น ลายเซ็นคณบดี  , ลายเซ็นรองบริหาร , 
ลายเซ็นผู้อํานวยการฝ่ายบริหารฯ  โดยให้ลายเซ็นเหล่านี้อยู่ในกลุ่มตารางยางชื่อ”ลายเซ็นผู้บริหาร”  
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. ระบุเลือกกลุ่มตรายางชื่อ “ลายเซ็นผู้บริหาร” ดังแสดงในรูปที่ 4-6 

 

รูปที่ 4-6 เลือกกลุ่มตรำยำงลำยเซ็นผู้บริหำร 
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2.  กดปุ่ม [New Stamp]  โปรแกรมจะแสดง popup window  ดังแสดงในรูปที่ 4-7 

 
รูปที่ 4-7 popup window ก ำหนดชื่อตรำยำง 

 
3. ระบุชื่อตรายางชื่อ ”ลายเซ็นของคณบดี”  จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง]  โปรแกรมจะสร้าง   

ตรายางให้ดังแสดงในรูปที่ 4-8 

 
รูปที่ 4-8  เลือกตรำยำงเพื่อก ำหนดรำยละเอียด 

 
4. เลือก Stamp เพ่ือดูข้อมูลตรายาง จากนั้นเพ่ิมข้อมูลให้ตรายางด้วยการเลือกปุ่ม [Add 

Field]  ระบบจะปรากฏ popup windows เพ่ือให้เลือกประเภทข้อมูลที่จะสร้าง เลือก
ลายเซ็นบุคคลดังแสดงในรูปที่ 4-9 
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รูปที่ 4-9 เพิ่มช่องลำยเซ็นบุคคล 

 

5. เมื่อกดปุ่ม [เลือก] โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังแสดงในรูปที่ 4-10 แสดงตรายางซึ่งมี
ช่องลายเซ็นบุคคลเพิ่มขึ้น 

 

 

รูปที่ 4-10 เพิ่มช่องข้อมูลลำยเซ็นบุคคล 
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6. หลังจากสร้างช่องข้อมูลลายเซ็นบุคคลเรียบร้อยแล้ว เลือกช่องข้อมูลดังกล่าว โปรแกรม
จะแสดงคุณสมบัติของช่องข้อมูลดังกล่าวดังแสดงในรูปที่ 4-11 

 

 
 

รูปที่ 4-11 กำรแสดงตรำยำงช่องลงนำม 

 

 

 
รูปที่ 4-12  ก ำหนดคุณสมบัติช่องข้อมูลลำยเซ็นบุคคล 

 

ในหน้าต่างกําหนดรายละเอียดคุณสมบัติ ประกอบด้วย 
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 ลายเซ็น-ตําแหน่ง กําหนดตําแหน่งการแสดงผล เช่น ชิดซ้าย ตรงกลาง ชิดขวา  

 ลายเซ็น-ขนาด(สูง) กําหนดความสูงของช่องการแสดงผล 

 ลายเซ็น-ขนาด(กว้าง) กําหนดความกว้างของช่องการแสดงผล 

 บุคลากร กําหนดชื่อบุคลากรที่จะนํารูปลายเซ็นมาแสดงผล  

เมื่อกดตําแหน่งที่ 2 ของรูปที่ 4-12 ของช่องบุคลากร โปรแกรมจะแสดง popup window 
เพ่ือให้ค้นหาบุคลากรดังแสดงในรูป 4-13 

 
 

รูปที่  4-13  popup window ค้นหำบุคลำกร 

 

7. ให้ระบุชื่อบุคลากรของช่องข้อมูลดังกล่าว  เมื่อกดปุ่ม [เลือก] popup window จะปิด
ลงพร้อมกับแสดงชื่อในช่องข้อมูลบุคลากร และเมื่อกดปุ่ม [render stamp] หน้าต่าง
ด้านขวาล่างจะแสดงผลลัพธ์ของตรายางดังแสดงในรูปที่ 4-14 

 

 

รูปที่ 4-14 กำรแสดงตรำยำงช่องลงนำม 
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8. สุดท้ายให้กดปุ่ม  เพ่ือจัดเก็บผลการทํางานทั้งหมด เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้าง
ตรายางช่องลงนาม 

 
 กำรสร้ำงตรำยำงอนุมัติ 
ต่อไปลองมาสร้างตรายางอนุมัติของคณบดีซึ่งใช้ในการอนุมัติดําเนินการสําหรับการ

เกษียนหนังสือ ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรายางช่องลงนามในตัวอย่างก่อนหน้า  มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ระบุเลือกกลุ่มตรายางชื่อ “คณบดี”  ดังรูปที ่ 4-15 

 

 

รูปที่ 4-15 เลือกกลุ่มตรำยำงคณบดี 

 
2. กดปุ่ม [New Stamp]  จากนั้นจะปรากฏ popup windows  ดังแสดงในรูปที่ 4-16 

 
รูปที่ 4-16 popup window ก ำหนดชื่อตรำยำง 

ระบุชื่อตรายาง ชื่อ”อนุมัติ  จากนั้นกดปุ่ม [ตกลง]  โปรแกรมจะสร้างตรายางให้ดังแสดงใน
รูปที่ 4-17 
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รูปที่   4-17 เลือกตรำยำงเพื่อก ำหนดรำยละเอียด 

  

3. เพ่ิมข้อมูลให้ตรายางด้วยการเลือกปุ่ม [add field] จากนั้นจะปรากฏ popup 
windows เพ่ือให้เลือกประเภทข้อมูลที่จะสร้าง ข้อมูลที่สร้างประกอบด้วย 5 รายการ
ตามลําดับดังต่อไปนี้ 
 ข้อความ เพื่อสร้างข้อความ “อนุมัติ” 

 ข้อมูล: ลายเซ็นบุคคล เพื่อสร้างข้อความ “ช่องลงนามคณบดี” 

 ข้อความ เพื่อสร้างข้อความ “รศ. นาย 00079” 

 ข้อความ เพื่อสร้างข้อความ “คณบดี” 

 ข้อมูล: วันที่หนังสือ เพื่อสร้าง “วันที่เกษียนหนังสือ” 

ในกรณีที่สร้าง field เพ่ิมเติม และ field ต่างๆไม่เรียงลําดับตามท่ีต้องการ เรา

สามารถจัดลําดับด้วยการเลือก field ที่ต้องการ จากนั้นใช้  

เพ่ือปรับเปลี่ยนลําดับ 
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4. ผลจากการสร้าง field ข้อมูลวนดังแสดงในรูปที่ 4-18 
 

 
รูปที่ 4-18 สร้ำง fields ข้อมูล ตรำยำงอนุมัติ 

เมื่อได้ field ข้อมูลครบทั้ง 5 fields แล้ว ต่อไปเป็นการกําหนดคุณสมบัติของ field ข้อมูล
แต่ละตัว เริ่มจาก field ข้อความตัวแรก ต้องการใส่ข้อความว่า “อนุมัติ” วางไว้ตําแหน่งกลางของ
บรรทัดแรกของตรายาง 
 การกําหนดคุณสมบัติของ field ข้อความ ประกอบด้วย 

 ย่อหน้า ระบุค่า pixel ย่อหน้า 

 ข้อความ ระบุข้อความที่ต้องการ ในกรณีนี้คือ อนุมัติ 

 ตําแหน่ง ระบุตําแหน่งข้อความ ในกรณีนี้คือ ตรงกลาง (เป็น list choice ให้เลือก) 

 ตัวอักษร – สี ระบุสีตัวอักษร ในกรณีนี้คือ สีน้ําเงิน 

 ตัวอักษร – ชุดอักษร ระบุ font ตัวอักษร กรณีนี้คือ TH SarabunPSK (เป็น list 

choice) 

 ตัวอักษร – ขนาด ระบุขนาดตัวอักษร ในกรณีนี้คือ 16 
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5. เมื่อกดปุ่ม [render stamp] โปรแกรมจะแสดงตรายางดังแสดงในรูปที่ 4-19 

 

รูปที่  4-19 ก ำหนดคุณสมบัติข้อควำม “อนุมัติ” 

6. จากนั้นให้กําหนดคุณสมบัติของ field แต่ละตัว เช่น field ข้อมูลลายเซ็นบุคคล ดังแสดงในรูป
ที่ 4-20  

 

รูปที่ 4-20 ก ำหนดคุณสมบัติข้อมูลลำยเซ็นบุคคล 

 คุณสมบัติของ field ข้อความ “(รศ. นาย 00079)” ดังแสดงในรูปที่ 4-21 

 

รูปที่ 4-21 ก ำหนดคุณสมบัติข้อควำม “(รศ. นำย 00079)” 
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 คุณสมบัติของ field ข้อความ “คณบดี” ดังแสดงในรูปที่ 4-22 

 

รูปที่ 4-22 ก ำหนดคุณสมบัติข้อควำม “คณบดี” 

 สําหรับ field สุดท้าย วันที่เกษียนหนังสือ ซึ่งเป็น field ข้อมูลประเภท วันที่หนังสือ 
มีคุณสมบัติที่ต้องกําหนดดังแสดงในรูปที่ 4-23 ประกอบด้วย 
o ค่าเริ่มต้น ระบุค่าของวันที่มีตัวเลือกได้ 3 ตัวคือ 

 วันนี้ แสดงค่าวันที่ที่เกษียนหนังสือ 

 ข้อมูลวันที่ แสดงค่าวันที่หนังสือส่งหรือวันที่หนังสือรับ 

 ระบุเอง ระบุวันที่เองเมื่อเกษียนหนังสือ 

o รูปแบบ ระบุรูปแบบการแสดงวันที่เป็น list choice ให้เลือก 

o ข้อความนําหน้า ระบุข้อความที่ต้องการแสดงนําหน้าข้อมูลวันที่ ใน

กรณีนี้คือ วันที่ 

o ข้อความนําหน้า-ส ีระบุสีของข้อความนําหน้า ในกรณีนี้คือสีน้ําเงิน 

o ข้อความนําหน้า – ชุดอักษร ระบุ font ของข้อความนําหน้า ในกรณีนี้

คือ TH SarabunPSK (เป็น list choice) 

o ข้อความนําหน้า – ขนาด ระบุขนาดตัวอักษรของข้อความนําหน้า ใน

กรณีนี้คือ 16 

o ตัวอักษร - ตําแหน่ง ระบุตําแหน่งข้อความ กรณีนี้คือ ตรงกลาง (เป็น 

list choice) 

o ตัวอักษร – สี ระบุสีตัวอักษร ในกรณีนี้คือสีน้ําเงิน 

o ตัวอักษร – ชุดอักษร ระบุ font ตัวอักษร กรณีนี้คือ TH SarabunPSK 

(เป็น list choice) 

o ตัวอักษร – ขนาด ระบุขนาดตัวอักษร ในกรณีนี้คือ 16 
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o ตัวเลขไทย ค่าเป็น true แสดงเลขไทย เป็น false แสดงเลขอารบิค 

o เวลา – รูปแบบ รูปแบบของเวลานาที วินาที (เป็น list choice) 

o เวลา – ข้อความนําหน้า ระบุข้อความที่ต้องการแสดงนําหน้าเวลา ใน

กรณีนี้คือ “เวลา” 

 

รูปที่  4-23 ก ำหนดคุณสมบัติวันที่เกษียนหนังสือ 

7. เมื่อกดปุ่ม  โปรแกรมจะบันทึกค่าตรายางอิเล็กทรอนิกส์ 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพงานสารบรรณ 

 

จัดท ำโดย:  ฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แก้ไขโดย:   จินตนำ เสริมพณิชกุล 

วันที่จดัท ำ: 2 มีนำคม 2559 วันทีแ่กไ้ข:  7 มีนำคม 2559 

File Name:  25590302-เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย.doc ชื่อเอกสำร: เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย 

หนา้ท่ี  35 / 45 

4.4 กำรจัดเตรียมตรำยวำงบนเอกสำร 

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นหนังสือรับซ่ึงดําเนินการลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้วและจะดําเนินการ 
ระบุข้ันตอนเอกสารพร้อมวางตรายางบนเอกสารเพ่ือส่งเอกสารให้กับผู้บริหารลงนามอนุม้ติหนังสือ
ต่อไป  ขั้นตอนการทําดังนี้ 

1. เข้าท่ีหน้าจอระบุขั้นตอนเอกสาร  ดังแสดงรูปที่ 4-24 
 

 
รูปที่ 4-24  เลือกตรำยำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2. เมื่อเลือกตรายางอิเล็กทรอนิกส์ได้เรียบร้อย หน้าต่างขั้นตอนเอกสารจะแสดงดังรูปที่ 4-25  

 
รูปที่  4-25  เลือกบุคลำกรพร้อมตรำยำง 
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3. เลือกบุคลากรพร้อมตรายางจนครบเส้นทาง จะได้ผลลัพธ์ดังแสดงในรูปที่ 4-26  
 

 
รูปที่  4-26  ก ำหนดเส้นทำงเสนอหนังสือ 

เราสามารถสลบัล าดบับรรทดัตามท่ีต้องการ จากนัน้กดปุ่ ม [เล่ือนขึน้] หรือ [เล่ือนลง] เพ่ือ
เล่ือนบรรทดัท่ีเลือกขึน้หรือลงตามล าดบั 

เม่ือกดปุ่ ม [บนัทกึ] เพ่ือหน้าจอขัน้ตอนเอกสาร ล าดบัการเสนอบนัทกึจะถกูจดัเก็บลง
ระบบ หน้าจอท างานจะแสดงผลดงัรูปท่ี 4- 27  โดยมีตรายางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีผกูเข้ากบับคุลากร
ในขัน้ตอนเอกสารแสดงบนหน้าจอหนงัสือ ผู้ใช้งานสามารถใช้ mouse เลือกและ drag and drop 
ตราประทบัวางในต าแหนง่ท่ีต้องการได้ตามความเหมาะสม เสมือนลงประทบัตรายางเอง ตวัอยา่ง
ดงัแสดงในรูปท่ี 4- 28  
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 รูปที่  4-27  หนังสือหลังก ำหนดขั้นตอนเอกสำรเสนอบันทึก 

 
รูปที่  4-28  จัดเรียงตรำประทับ 

เม่ือกดปุ่ ม [สง่ออก] ท่ีเมน ู หนงัสือจะถกูสง่ออกไปยงับคุลากรคนแรก เพ่ือเสนอบนัทกึหนงัสือ
ตอ่ไป 
 

 



 

 
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพงานสารบรรณ 

 

จัดท ำโดย:  ฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แก้ไขโดย:   จินตนำ เสริมพณิชกุล 

วันที่จดัท ำ: 2 มีนำคม 2559 วันทีแ่กไ้ข:  7 มีนำคม 2559 

File Name:  25590302-เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย.doc ชื่อเอกสำร: เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย 

หนา้ท่ี  38 / 45 

5. กำรเกษียนหนังสอืส ำหรับบุคลำกรทั่วไป 

5.1 เตรียมพร้อมก่อนจะลงนำมเกษียน 

ก่อนที่ผู้ใช้งานจะลงนามและเกษียนหนังสือ  ควรตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้ก่อน 
รายละเอียดเบื้องต้นที่ควรตรวจสอบดังนี้  

1. มีลายเซ็นของผู้ใช้งานในระบบแล้ว 
ถ้ายังไมม่ีลายเซ็นของผู้ที่จะเกษียนหนังสือ  ให้ไปดําเนินการที่หัวข้อ   xxxxxx 

2. ตรวจสอบว่ามีใบรับรองที่จะพร้อมลงนาม 
ให้ผู้ใช้งานไปที่เมนูคําสั่ง  ที่อยู่บนหน้าจอซ้ายมือ จากนั้นเลือก  > “ใบรับรอง” ถ้า

ระบบแจ้งว่า “ยังไม่มีรับรอง” คือผู้ใช้งานยังไม่มีใบรับรอง  โปรแกรมจะแสดง popup windows 
ดังรูปที่ 5-1  เพ่ือให้ผู้ใช้งานลงทะเบียนขอใบรับรองผ่านระบบ โดยหลักฐานที่ต้องนําเอกสารเข้า
ระบบในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG คือ  สําเนาบัตรประชาชน  , หนังสือรับรองของหน่วยงานที่
มอบหมายให้เกษียนหนังสือผ่านระบบได้(ดาวน์โหลดที่หน้าจอลงทะเบียนขอใบรับรอง) เมื่อส่ง
เอกสารผ่านทางระบบแล้ว ระบบจะมีเมลเตือนแจ้งไปยังผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยให้ทราบว่ามีผู้
ขอใบรับรองส่งมา เมื่อผู้ดูแลระบบของมหาวิทยาลัยตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องและครบถ้วนก็จะ
ออกใบรับรองให้และจะมีเมลแจ้งไปยังผู้ขอใบรับรอบว่าได้ออกใบรับรองให้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นผู้ขอ
ใบรองต้องเข้าไปดําเนินการยืนยันใบรับรองในหัวข้อถัดไป 

 กรณีหนว่ยงานประสงต์จะท าบนัทกึข้อความมาพร้อมแนบเอกสารรายช่ือบคุลากรท่ีถกู
มอบหมายให้ลงนามเกษียนหนงัสือมาด้วย ให้สง่บนัทึกมาท่ีส านกับริหารเทคโนโลยีสารเทศ หากมี
ข้อสงสยัเพิ่มเตมิติดตอ่ท่ีเบอร์ 83261  หรือตดิตอ่สอบถามทางอีเมลท่ี  Chintana.Sr@chula.ac.th 

 
รูปที่  5-1  ลงทะเบียนขอใบรับรอง 
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5.2 กำรยืนยันใบรับรอง  

ทันทีที่ได้รับอนุมัติการออกใบรับรอง เมื่อผู้ใช้งานเลือก เมื่อเลือก  > “ใบรับรอง” 
โปรแกรมจะแสดง popup window ดังแสดงในรูปที่ 5.2 ผู้ใช้จะได้ต้องระบุรหัสผ่านเพ่ือใช้กําหนด
รหัสลงนามอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อยืนยันเรียบร้อย  ผู้ใช้ก็พร้อมที่จะลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน web app 
ได้ทันที  ขั้นตอนกำรยืนยันใบรับรองท ำครั้งแรกครั้งเดียว 

 
รูปที่  5-2  ยืนยันใบรับรอง 

 

ในกรณีปฏิเสธ เมื่อผู้ใช้งานตรวจสอบสถานะจะพบหน้าจอดังรูปที่ 5-3 ซึ่งแสดงสาเหตุการ
ปฏิเสธการออกใบรับรอง 

 

รูปที่ 5-3 แจ้งผลปฏิเสธ 

จากหน้าจอนี้ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสาร และลงทะเบียนใหม่เพ่ือขอออกใบรับรอง 
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5.3 ประเภทกำรลงนำมและประเภทกำรเกษียนหนังสือ 

การลงนามในบันทึก  คือเป็นการลงลายเซ็นอย่างเดียว ไม่ต้องมีข้อความแสดงบนเอกสาร 
ส่วนใหญ่จะปรากฏในหนังสือส่งออก และหนังสือคําสั่ง  ที่เสนอเซ็น   

ประเภทการบันทึกตรวจทานลงนาม  ซ่ึงพอจะจําแนกได้  2 แบบ  การบันทึกลงนามมี
ขั้นตอนการทํางานแตกต่างข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน 

1. กำรลงนำมแบบปกติ   คือ  ผู้ลงนามบันทึกข้อความลงในระบบด้วยตนเอง เหมาะกับ
การบันทึกข้อความท่ีผู้ใช้ต้องการแสดงความเห็นส่วนตัวที่แตกต่างกันไปตาม
สถานะการณ์ 

2. กำรลงนำมด้วยข้อควำมส่วนตัว  คือผู้ลงนามวางตราประทับลายเซ็นเอง และเขียน
ข้อความส่วนตัว 

ประเภทการเกษียนหนังสือ  จําแนกได้ประมาณ  2   รูปแบบ   การเกษียนหนังสือด้วย
ข้อความลงนามมีขั้นตอนการทํางานแตกต่างขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน  

1. กำรเกษียนผ่ำนตรำประทับ   คือ  ผู้ลงนามลงนามผ่านตราประทับที่เตรียมไว้ โดย
ข้อความที่อยู่ในตราประทับ จะมาปรากฏในช่องข้อความของผู้ลงนามให้เองเพื่ออํานวย
ความสะดวกให้ผู้ลงนามไม่ต้องบันทึกข้อความที่เป็นงานซ้ํา ๆ รูปแบบเดิม  

2. กำรเกษียนด้วยข้อควำมตัวเอง   คือผู้ใช้จะเกษียนข้อความด้วยข้อความของผู้ใช้งาน
เอง 
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5.4 ขั้นตอนกำรลงนำมและกำรเกษียนแบบต่ำง ๆ 

5.4.1 กำรตรวจทำนลงนำมแบบปกติ 
คือ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สารบรรณเตรียมลายเซ็นให้แล้ว  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้   

o ผู้ลงนามเปิดหนังสือเพ่ือตรวจทานลงนาม 
o ผู้ลงนามบันทึกข้อความลงในช่องข้อความ 
o ผู้ลงนามกด [ตกลง] เพ่ือลงนาม  
o กรณีมีตราประทับลายเซ็น (มีกรอบสีน้ําเงินเข้มแสดง) 

 โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสลงนาม 
 กด [ตกลง] หนังสือถูกลงนาม ส่งไปยังข้ันตอนถัดไป 
 โปรแกรมเรียกหนังสือฉบับใหม่ข้ึนมาทํางานต่อ 

o กรณีลายเซ็นผู้อ่ืนถ้าไม่มีการลงนามถือว่าเป็นการตรวจทาน 
 

 
รูปที ่5-4  ขั้นตอนกำรตรวจทำนลงนำมแบบปกติ 
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5.4.2 กำรตรวจทำนลงนำมด้วยข้อควำมส่วนตัว 

คือ เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่สารบรรณเตรียมลายเซ็นให้แล้ว  มีขั้นตอนดังต่อไปนี้   
o ผู้ลงนามเปิดหนังสือเพ่ือตรวจทานลงนาม 
o ผู้ลงนามกด [ตกลง]  ไม่ต้องระบุข้อความในช่องข้อความ 
o โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างข้อความส่วนตัวมาให้เลือก  เมื่อเลือกข้อความ

แล้วกด [ตกลง] 
 โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสลงนาม 
 กด [ตกลง] หนังสือถูกลงนาม ส่งไปยังข้ันตอนถัดไป 
 โปรแกรมเรียกหนังสือฉบับใหม่ข้ึนมาทํางานต่อ 

o กรณีลายเซ็นผู้อ่ืนถ้าไม่มีการลงนามถือว่าเป็นการตรวจทาน 
 

 
รูปที ่5-5  ขั้นตอนกำรตรวจทำนลงนำมด้วยข้อควำมส่วนตัว 

 
5.4.3  กำรเกษียนลงนำมผ่ำนตรำประทับ 
o เจ้าหน้าที่สารบรรณเตรียมตราประทับให้ 
o ผู้ลงนามเปิดหนังสือเพ่ือตรวจทานลงนาม 
o โปรแกรมนําข้อความในตราประทับของผู้ลงนาม (แสดงด้วยกรอบน้ําเงิน

เข้ม)บันทึกลงช่องข้อความ 
o ผู้ลงนามกด [ตกลง] เพ่ือลงนาม  



 

 
กลุ่มเครือข่ายวิชาชีพงานสารบรรณ 

 

จัดท ำโดย:  ฝ่ำยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ส ำนักบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ แก้ไขโดย:   จินตนำ เสริมพณิชกุล 

วันที่จดัท ำ: 2 มีนำคม 2559 วันทีแ่กไ้ข:  7 มีนำคม 2559 

File Name:  25590302-เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย.doc ชื่อเอกสำร: เอกสำรคู่มือ Admin สำรบรรณเครือข่ำย 

หนา้ท่ี  43 / 45 

o โปรแกรมแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสลงนาม 
o กด [ตกลง] หนังสือถูกลงนาม ส่งไปยังข้ันตอนถัดไป 
o โปรแกรมเรียกหนังสือฉบับใหม่ข้ึนมาทํางานต่อ 
 

 
รูปที ่5-6  ขัน้ตอนกำรเกษียนลงนำมผ่ำนตรำประทับ 

 
 

5.4.4  กำรเกษียนด้วยข้อควำมตนเอง 
ซึ่งเป็นการทํางานที่ผู้บริหารสามารถบันทึกข้อความเกษียนพร้อมลงนามลายเซ็น

ของผู้บริหารเอง  โดยทําตามข้ันตอนดังนี้  ดังรูปที่ 5-7 

 เลือก เกษียนหนังสือ 

 ผู้ลงนามบันทึกข้อความที่ต้องการเกษียน 

 โปรแกรมแสดงตราประทับบนหนังสือ 

 ย้ายตําแหน่งที่เหมาะสม 

 เลือก [ตกลง] หรือ [ปฏิเสธ] 

 โปรแกรมโปรแกรมแสดงหน้าจอให้ระบุรหัสลงนาม 

 กด [ตกลง] หนังสือถูกลงนาม ส่งไปยังขั้นตอนถัดไป 

 โปรแกรมเรียกหนังสือฉบับใหม่ข้ึนมาทํางานต่อ 
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รูปที ่5-7  ขั้นตอนกำรเกษียนด้วยข้อควำมตนเอง 

 
 การใส่รหัสลงนามนั้น จะทําครั้งแรกเมื่อเจอหนังสือที่ต้องเกษียนข้อความ (เกษียนเองหรือ
ผ่านตราประทับ) หลังจากนั้นจะไม่ถามรหัสลงนามอีกจนกว่าจะ logout หรือไม่ได้ทํางานนานเป็น
เวลา 5 นาท ี

เมื่อกดปุ่ม [ตกลง] หรือ [ปฏิเสธ]  เป็นอันสิ้นสุดการตรวจทานลงนามหนังสือฉบับปัจจุบัน 
โปรแกรมจะส่งต่อหรือส่งกลับหนังสือดังกล่าวไปตามขั้นตอน และเลือกหนังสือฉบับต่อไปมาทํางาน 
การสั่งจําข้อความ โปรแกรมจะจดจําข้อความที่ระบุในช่องข้อความในหนังสือฉบับก่อนหน้ามาแสดง
ในหนังสือฉบับต่อไป 
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6. เทคนิคกำรแก้ปัญหำของ  Admin เบื้องต้น 
     ขอแบ่งกรณีต่าง ๆ  ที่อาจเกิดปัญหากับการใช้งาน และวิธีการแก้ไข 

5.1  สั่งพิมพ์เอกสารไม่ปรากฏตรายาง 
         วิธีการแก้ไข 

1. ตรวจสอบเบาเซอร์ FireFox  มีการเรียกใช้ Acobat ให้เปิดอัตโนมัตหรือยัง 
2. ใช้ปุ่มเปิดเอกสารของระบบ  เปิดเอกสารขึ้นมา  ระบบจะเปิดเอกสารด้วย 

Acrobat Reader ทีเ่ครื่อง  Local ของผู้ใช้งานขึ้นมา 
3. เมื่อสั่งพิมพ์ หรือกด Ctrl + P  ระบบจะแสดง Preview  และด้านขวาจะมีกรอบ

ว่า  Comment & Forms    ให้เปลี่ยนจาก   Document   Document  
And Markups   

5.1 เอกสารตัวจริงลงนามแล้วสามารถส่งออกเลขหนังสือได้เลย  ไม่ต้องส่งให้ลงนามซ้ําอีก 
กรณีเอกสารที่ผู้บริหารลงนามในเอกสารตัวจริงแล้ว เมื่อสแกนเอกสารเข้าไปแล้ว

สามารถ 
5.2 กรณี  …… 
5.3 ฟังก์ที่มกีารปรับปรุงเพ่ิมเติมในระบบแล้ว 

5.3.1 เอกสารตัวจริงลงนามแล้วสามารถส่งออกเลขหนังสือได้เลย  ไม่ต้องส่งให้ลง
นามซ้ําอีก 

5.3.2 ระบบสามารถให้อัพเดทเอกสารนําเข้าได้ โดยไปแทนที่หน้าที่แสดงเอกสาร 
5.3.3 เพ่ิมวันที่ส่งออก 
5.3.4 ระบบสามารถลิงค์เอกสารทั้งไปและกลับให้อัตโนมัติ 
5.3.5 มีโปรรรม add on ที่แปลงไฟล์เวิร์ดเป็น PDF ที่เครื่องผู้ใช้งาน 
5.3.6 การกําหนดคอลัมในการแสดงผลและจัดเรียงข้อมูล 
5.3.7 ฟังก์ชันการปิดงานที่ค้างไว้ให้เสร็จสิ้นทีละจํานวนมาก 
5.3.8 ฟังก์ชันตรวจสอบเอกสารที่ถูกแก้ไข (Auditail) 
5.3.9 ฟังก์ชันการติดตามเอกสารข้ามหน่วยงาน 
5.3.10 …… 

5.4 ฟังก์ชันที่คาดว่าจะปรับปรุงต่อไปในอนาคต 
5.4.1 ฟังก์ชันการติดตามเอกสารข้ามหน่วยงาน 

 

(ต้องขออภัยเอกสารยังมีต่ออีกค่ะ …. จะอัพเดทขึ้นเวปก่อนใน  วันที่ 14 มีนาคม 2559)   


