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ภาพผนวก ก 
คูมือการติดตั้ง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  

สํานักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 

วิธีการติดตั้งโปรแกรมมีตามขั้นตอนดังนี ้
1. ทําการนําไฟลทั้งหมดลงบนโฮสต 
2. เปดหนา Setup.php จะปรากฏตามรูป ก.1 จากนั้นกรอกขอมูลแลวกดปุมติดตั้งเดีย๋วนี้เพื่อทํา
การติดตั้งฐานขอมูล 

 

 

รูป ก.1 แสดงหนา Setup.php 

3. ระบบจะแสดงผลการติดตั้งตามรูป ก.2 

 

รูป ก.2 แสดงผลการติดตั้งฐานขอมูล 

4. หากทําการตดิตั้งเรียบรอยแสดงวาระบบพรอมใชงาน 

 
 



 
ภาพผนวก ข 

คูมือการใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
สํานักสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 

 
1. หนาเขาสูระบบ หนานีใ้ชสําหรับเขาสูระบบโดยกรอกชือ่ผูใช (Username) และรหัสผาน

(Password) จากนั้นกดปุม Login ตามรูป ข.1 
 

 

รูป ข.1 แสดงหนาเขาสูระบบ 

2. หนาจอหลัก เมื่อทําการเขาสูระบบสําเร็จแลวจะปรากฏตามรูป ข.2 เปนหนาจอหลักของระบบ 
ซ่ึงจะปรากฏหนากลองหนังสือคูกับเมน ู

 

 

รูป ข.2 แสดงหนาหลัก 
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 หนาจอหลักจะประกอบดวยเมนูทางดานซายมือ ซ่ึงเมนูจะแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับสิทธิ์ใน
การใชระบบแตละประเภท ซ่ึงเมนูทั้งหมดมีดังนี ้

1. กลองหนังสือ ใชสําหรับดูหนังสือที่สงมาถึง 
2. หนังสือที่สงแลว สําหรับดูหนังสือที่ไดตอบกลับแลว 
3. ถังขยะหนังสอื สําหรับดูหนังสือที่ถูกลบ และสามารถกูหนังสือกลับได 
4. ลงทะเบียนหนงัสือเขา สําหรับลงทะเบียนหนังสือเขาสูระบบ 
5. คนหา/สงหนังสือเขา สําหรับคนหาหนังสือเขาที่ผูใชระบบเปนเจาของ ยกเวนผูใชระดับ

ผูบริหาร และผูดูแลระบบ จะสามารถเห็นหนังสือทั้งหมดที่มีในระบบ และเมนนูี้
สามารถใชสงหนังสือถึงผูบริหารเพื่อใหมคีําสั่งตอบกลับเกี่ยวกับหนังสือดวย 

6. แกไข/ลบ หนงัสือเขา ใชสําหรับแกไขหรอืลบหนังสือเขา 
7. ถังขยะหนังสอืเขา สําหรับดูหนังสือเขาที่ถูกลบและกูหนงัสือกลับมาได 
8. ลงทะเบียนหนังสือออก สําหรับลงทะเบียนหนังสือออกสูระบบ 
9. คนหา/สงหนังสือออก สําหรับคนหาหนังสือออกที่ผูใชระบบเปนเจาของ ยกเวนผูใช

ระดับผูบริหาร และผูดูแลระบบ จะสามารถเห็นหนงัสือทั้งหมดที่มีในระบบ และเมนูนี้
สามารถใชสงหนังสือไดดวย 

10. แกไข/ลบ หนงัสือออก ใชสําหรับแกไขหรือลบหนังสือออก 
11. ถังขยะหนังสอืเขา สําหรับดูหนังสือเขาที่ถูกลบและกูหนงัสือกลับมาได 
12. หนังสือเขาทีห่มดอายุ สําหรับดูหนังสือทีห่มดอายุ และใชลบหนังสือที่หมดอาย ุ
13. หนังสือออกทีห่มดอายุ สําหรับดูหนังสือทีห่มดอายุ และใชลบหนังสือที่หมดอาย ุ
14. ลงทะเบยีนเพิม่ผูใชระบบ สําหรับเพิ่มผูใชระบบ 
15. ลบ/แกไขผูใชระบบ สําหรับลบ หรือแกไขผูใชระบบ 
16. เขียนใบลา สําหรับเลือกใบลาที่ตองการเขียน 
17. ดูใบลาที่สงแลว ใชสําหรับดใูบลาที่ผูใชไดสงไปแลวซ่ึงสามารถตรวจสอบไดวา

ขณะนัน้หนังสืออยูที่ขั้นตอนใด 
18. ลบใบลา สําหรับลบใบลาที่สงแลว 
19. ถังขยะใบลา สําหรับดใูบลาที่ถูกลบและใชกูใบลากลับได 
20. ดูรายงาน สําหรับดูรายงานซึง่มีทั้งหมด 8 ประเภท 
21. Download แบบฟอรมสําหรับดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ 
22. เพิ่มแบบฟอรม ใชเพิ่มแบบฟอรมเขาสูระบบ 
23. ลบแบบฟอรม ใชลบแบบฟอรมที่มีอยูในระบบ 
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24. แกไขขอมูลสวนตวั ใชแกไขขอมูลของตัวเอง เชนแกไขรหัสผาน เปนตน 
25. ดูปฏิทินผูบริการ ใชสําหรับดูปฏิทินผูบริหาร 
26. เขียนปฏิทินผูบริหาร ใชสําหรับเขียนกําหนดการตาง ๆ ลงในปฏิทินผูบริหาร 
27. ลบ/แกไขปฏทิินผูบริหาร ใชลบหรือแกไขปฏิทินผูบริหาร 

 

3. หนาจออานขอความ หนาจอนี้คือหนาจอเมื่อคลิกที่รายการในกลองหนงัสือจะปรากฏตามรูป ข.3  

 

รูป ข.3 แสดงหนาจออานขอความ 

4. เมื่อคลิกเพื่อดหูนังสือจะปรากฏหนาจอตามรูป ข.4  

 

รูป ข.4 แสดงรายละเอียดหนังสือ 
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 ในกรณีที่หนังสือถูกสงมาถึงโดยเจาหนาที่ธุรการซึ่งลงทะเบียนหนังสือแทนผูใช ผูใช
สามารถดูหนังสือไดภายในหนาจอทางดานบน สวนดานลางจะเปนสวนสําหรับกรอกขอมูลเพื่อสง
ถึงผูบริหารใหทําคําสั่งเกี่ยวกับหนังสือตามรูป ข.5  

 

รูป ข.5 แสดงสวนกรอกขอมูลเพื่อสงถึงผูบริหาร 

 เมื่อผูบริหารไดรับหนังสือจะปรากฏรายการที่กลองหนังสือของผูบริหาร จากนั้นเมื่อ
ผูบริหารเขามาดูหนังสือจะปรากฏหนังสือดานบนและดานลางจะปรากฏสวนสําหรับทําคําสั่งตอบ
กลับตามรูป ข.6 

 

รูป ข.6 แสดงสวนสําหรับทาํคําสั่งตอบกลับ 
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 เมื่อผูบริหารตอบกลับระบบจะสงหนังสือกลับไปยังผูใชที่สงหนังสือไปถึง จากนั้นเมื่อผูใช
เขาไปดูหนังสือจะปรากฏสวนลางเปนคําสั่งตอบกลับตามรูป ข.7 

 

รูป ข.7 แสดงคําสั่งตอบกลับ 

 หากผูใชตองการพิมพคําสั่งเก็บไวใหคลิกที่ “พิมพหนานี้” จากนั้นระบบจะนําไปสูอีกหนา
เพื่อใหผูใชดูตัวอยางและสั่งพิมพ เมื่อตองการพิมพใหส่ังโดยกดปุม “Print” 

5. การลงทะเบียนหนังสือเขา ใหกรอกขอมลูในชองตาง ๆ ตามรูป ข.8 จากนั้นกดปุมลงทะเบียน
หนังสือ 

 

รูป ข.8 แสดงหนาลงทะเบยีนหนังสือเขา 
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 เมื่อกดปุมลงทะเบียนหนังสอืระบบ หากลงทะเบียนโดยผูใชระบบที่ไมใชเจาหนาทีธุ่รการ
จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.9 

 

รูป ข.9 แสดงหนาจอลงทะเบียนหนังสือเขาเสร็จสิ้น 

 ในกรณีที่ผูลงทะเบียนหนงัสือเปนเจาหนาที่ธุรการจะปรากฏหนาจอตามรูป ข.10 

 

รูป ข.10 แสดงหนาจอลงทะเบียนหนังสือเสร็จ (กรณีเปนเจาหนาที่ธุรการ) 

 

 



 102 

 เมื่อเจาหนาที่ธุรการคลิกที่ “สงหนังสือถึงเจาของ” ระบบจะใหกรอกขอมูลตามรูป ข.11 
และกดปุมสงหนังสือ หนังสือจะถูกสงถึงเจาของหนังสือ 

 

รูป ข.11 แสดงหนาสงหนังสือถึงเจาของ 

6. การคนหา/สงหนังสือเขา เมื่อผูใชเลือกเมนู “คนหา/สงหนังสือเขา” จะปรากฏหนาจอตามรูป  
ข.12 ซ่ึงหากตองการคนหาหนังสือใหพิมพคําคนที่ชองดานบนและเลือกวาตองการคนหาจาก
ช่ือหนังสือ หรือคนหาจากชื่อไฟลจากนั้นกดปุมคนหา 

หนาจอนีจ้ะแสดงรายละเอียดเกีย่วกับหนังสือรวมไปถึงสถานะของหนังสือวานั้น เชน มี
คําสั่งตอบกลับแลว ยกเลิกการสงหนังสือ เปนตน 

 

รูป ข.12 แสดงหนาจอการคนหา/สงหนังสือเขา 
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7. การแกไข/ลบหนังสือเขา ใหคลิกเมนู “แกไข/ลบหนังสือเขา” จะปรากฏหนาจอดังรูป ข.13 เมื่อ
ตองการแกไขหนังสือเขาใหคลิกที่ “แกไขหนังสือ” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.14 ใหผูใช
แกไขขอมูลที่ตองการจากนั้นกดปุมแกไขหนังสือ เมื่อตองการลบหนังสือใหทําเครื่องหมายถูก
ที่หนารายการนั้น ๆ และกดปุม Delete เพื่อทําการลบ 

 

รูป ข.13 แสดงหนาจอแกไข/ลบหนังสือเขา 

 

รูป ข.14 แสดงหนาจอแกไขหนังสือ 
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8. ถังขยะหนังสือเขา หากทําการลบหนังสือเขาและตองการดูวาลบรายการใดบางใหเลือกเมนู “ถัง
ขยะหนังสือเขา” จะปรากฏตามรูป ข.15 เมื่อตองการลบหนังสือไปถาวรใหทําเครื่องหมายถูกที่
หนารายการนั้น ๆ และกดปุมลบถาวร แตหากตองการกูหนังสือกลับใหทําเครื่องหมายถูกที่
หนารายการนั้นจากนั้นกดปุมกูหนังสือกลับ 

 

รูป ข.15 แสดงหนาถังขยะหนังสือเขา 

9. การลงทะเบียนหนังสือออก ใหกรอกขอมูลในชองตาง ๆ ตามรูป ข.16 จากนั้นกดปุม
ลงทะเบียนหนังสือ 

 

รูป ข.16 แสดงหนาจอลงทะเบียนหนังสือออก 
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 เมื่อทําการลงทะเบียนหนังสือออกเสร็จจะปรากฏหนาจอตามรูป ข.17 ซ่ึงสามารถสง
หนังสือตอไปไดทันทีหากคลิกที่ “สงหนังสือ”  

 

รูป ข.17 แสดงหนาจอลงทะเบียนหนังสือออกเสร็จสิ้น 

 เมื่อคลิกที่ “สงหนังสือ” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.18 ใหผูใชกรอกขอมูลการสงหนังสือ
จากนั้นกดปุมสงหนังสือ 

 

รูป ข.18 แสดงหนาจอสงหนังสือออก 
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10. การคนหา/สงหนังสือออก ใหผูใชเลือกที่เมนู “การคนหา/สงหนังสือออก”จะปรากฏหนาจอ
ตามรูป     ข.19 ผูใชสามารถคนหาหนังสือโดยใสคําคนที่ดานบน และหากตองการสงหนังสือ
ใหคลิกที่ “สงหนังสือ” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.18 

 

รูป ข.19 แสดงหนาจอการคนหา/สงหนังสือออก 

11. การแกไข/ลบหนังสือออก ใหเลือกที่เมนู “แกไข/ลบหนังสือออก” จะปรากฏหนาจอตามรูป   
ข.20 หากตองการลบหนังสือออกใหทําเครื่องหมายถูกที่หนารายการจากนั้นกดปุม Delete หาก
ตองการแกไขหนังสือใหคลิกที่ “แกไขหนังสือ” จะปรากฏตามรูป ข.21 ใหผูใชแกไขขอมูลที่
ตองการจากนั้นกดปุม “แกไขหนังสือ” 

 

รูป ข.20 แสดงหนาจอแกไข/ลบหนังสือออก 
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รูป ข.21 แสดงหนาจอแกไขหนังสือออก 

12. การดูหนังสือเขาที่หมดอายุ ใหเลือกที่เมนู “หนังสือเขาที่หมดอายุ” จะปรากฏหนาจอตามรูป  
ข.22 โดยผูใชจะสามารถลบหนังสือที่หมดอายุออกไปโดยทําเครื่องหมายถูกที่หนารายการ 

        นั้น ๆ  และกดปุม “ลบหนังสือหมดอายุ” ระบบจะทําการลบหนังสือที่หมดอายุโดยถาวร 

 

รูป ข.22 แสดงหนาจอหนังสือเขาที่หมดอาย ุ
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13. การดูหนังสือออกที่หมดอายุ ใหเลือกที่เมนู “หนังสือออกที่หมดอายุ” จะปรากฏหนาจอตามรูป 
ข.23โดยผูใชจะสามารถลบหนังสือที่หมดอายุออกไปโดยทําเครื่องหมายถูกที่หนารายการนั้นๆ
และกดปุม “ลบหนังสือหมดอายุ” ระบบจะทําการลบหนังสือที่หมดอายุโดยถาวร 
 

 

รูป ข.23 แสดงหนาจอหนังสือออกที่หมดอายุ 

14. การลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ ใหผูใชเลือกเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มผูใชงาน” จะปรากฏหนาจอ
ตามรูป ข.24 ใหผูใชกรอกขอมูลจากนั้นกดปุม “ลงทะเบียนเพิ่มผูใชงาน” 

 

รูป ข.24 แสดงหนาจอลงทะเบียนเพิ่มผูใชระบบ 
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15. การแกไข/ลบผูใชงาน ใหเลือกที่เมนู “แกไข/ลบผูใชระบบ” จะปรากฏตามรูป ข.25 จากนั้น
หากตองการแกไขใหคลิกที่ “แกไข” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.26 

 

รูป ข.25 แสดงหนาจอแกไข/ลบผูใชงาน 

 

รูป ข.26 แสดงหนาจอแกไขผูใชระบบ 
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16. การเขียนใบลา ใหเลือกที่เมน ู“เขียนใบลา” จะปรากฏใบลาประเภทตาง ๆ ตามรูป ข.27  

 

รูป ข.27 แสดงหนาจอเลือกประเภทใบลา 

ใหผูใชเลือกใบลาและกรอกขอมูลใหครบจากนั้นกดปุมสงใบลา ใบลาจะมีทั้งหมด            
6 ประเภทดังนี้ 

16.1  ใบลาพักผอน ตามรูป ข.28 

 
รูป ข.28 แสดงหนาจอใบลาพักผอน 
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16.2  แบบใบลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตวั ตามรูป ข.29 

 
รูป ข.29 แสดงหนาจอใบลาปวย  ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว 

 
16.3  บันทึกขอความ ตามรูป ข.30 

 
รูป ข.30 แสดงหนาจอบันทกึขอความ 
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16.4  ใบลาพักผอน พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามรูป ข.31 

 
รูป ข.31 แสดงหนาจอใบลาพักผอน พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
16.5  แบบใบลาปวย  ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว พนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข ตามรูป ข.32 

 
รูป ข.32 แสดงหนาจอใบลาปวย  ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว  

       พนักงานของรัฐในสังกดักระทรวงสาธารณสุข 
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16.6  แบบใบขอยกเลิกวันลา ตามรูป ข.33 

 
รูป ข.33 แสดงหนาจอใบขอยกเลิกวันลา 

 
 เมื่อกรอกขอมูลและกดปุมสงใบลาเรียบรอยแลว ใบลาจะถูกสงไปถึงผูตรวจสอบสถิติการ
ลา ผูตรวจสอบสถิติการลาจะเปดดูและเห็นใบลาดานบนของจอ สวนดานลางจะปรากฏตามรูป     
ข.34 เปนสวนใหผูตรวจสอบสถิติบันทึกสถิติ ใหผูตรวจสอบสถิติกรอกขอมูลและกดปุม “บันทึก
สถิติและสง” เพื่อสงใบลาตอไปยังผูบริหารเพื่อใหทําคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต โดยผูบริหารจะ
เปดใบลาดูและเห็นสวนทําคําสั่งทางดานลางของใบลาตามรูป ข.35 ใหผูบริหารเลือกคําสั่งและกด
ปุม “มีคําสั่งและสง” ใบลาจะถูกสงกลับไปยังผูยื่นใบลาและผูตรวจสอบสถิติเพื่อใหพิมพเก็บไว
เปนหลักฐาน 

 

 

รูป ข.34 แสดงหนาจอบันทกึสถิติ 
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รูป ข.35 แสดงหนาจอทําคําสั่ง 

17. การคนหาหนังสือลา ใหเลือกเมนู “คนหาหนังสือลา” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.36 ใหผูใช
เลือกใบลาที่ตองการดูได โดยผูใชจะเห็นเฉพาะใบลาของตัวเอง ยกเวนผูบริหารและผูดูแล
ระบบที่จะเห็นใบลาทั้งหมดในระบบ 

 

รูป ข.36 แสดงหนาจอคนหาหนังสือลา 
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18. การลบใบลา ใหเลือกที่เมนู “ลบใบลา” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.37 การลบใหผูใชทํา
เครื่องหมายถูกที่ดานหนารายการที่ตองการลบ จากนั้นกดปุม “ลบใบลา” 

 

รูป ข.37 แสดงหนาจอลบใบลา 

19. ถังขยะใบลา สําหรับดูใบลาที่ถูกลบและกูใบลากลับ โดยใหผูใชเลือกที่เมนู “ถังขยะใบลา” จะ
ปรากฏหนาจอตามรูป ข.38 หากตองการลบใบลาทิ้งถาวรใหทําเครื่องหมายถูกหนารายการที่
ตองการจากนั้นกดปุม “ลบใบลาถาวร” หากตองการกูใบลากลับใหทําเครื่องหมายถูกดานหนา
รายการแลวกดปุม “กูใบลากลับ” 

 

รูป ข.38 แสดงหนาจอถังขยะใบลา 
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20. การดูรายงาน ใหเลือกเมนู “ดูรายงาน” จะปรากฏรายงานประเภทตางๆตามรูป ข.39 ใหผูใช
เลือกรายงานที่ตองการ 

 

รูป ข.39 แสดงหนาจอเลือกรายงาน 

 รายงานจะมีทัง้หมด 8 ประเภทดังตอไปนี ้

20.1 ทะเบียนหนังสือรับตามรูป ข.40 สามารถดูโดยเลือกปแลวกดปุมคนหา 

 

รูป ข.40 แสดงรายงานทะเบยีนหนังสือรับ 
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20.2 ทะเบียนหนังสือสง ตามรูป ข.41 สามารถดูโดยเลือกปแลวกดปุมคนหา 

 

รูป ข.41 แสดงรายงานทะเบยีนหนังสือสง 

20.3 สรุปจํานวนหนังสือเขา จําแนกตามประเภทหนังสือ ตามรูป ข.42 สามารถเลือกดูตาม
ปได 

 

รูป ข.42 แสดงรายงานสรุปจํานวนหนังสอืเขา 
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20.4  สรุปจํานวนหนังสือออก จําแนกตามประเภทหนังสือ ตามรูป ข.43 สามารถเลือกดู
ตามปได 

 

รูป ข.43 แสดงหนาจอสรุปจํานวนหนังสอืออก จําแนกตามประเภทหนังสือ 

20.5.  สรุปจํานวนหนังสือเขา จําแนกตามกลุมงาน ตามรูป ข.44 สามารถเลือกดูตามปได 

 

รูป ข.44 แสดงหนาจอสรุปจํานวนหนังสอืเขา จําแนกตามกลุมงาน 
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20.6. สรุปจํานวนหนังสือออก จําแนกตามกลุมงาน ตามรูป ข.45 สามารถเลือกดูตามปได 

 

รูป ข.45 แสดงหนาจอสรุปจํานวนหนังสอืออก จําแนกตามกลุมงาน 

20.7.  สรุปผลการลา ของขาราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา ตามรูป     
ข.46 สามารถเลือกเดือนที่ตองการดูได 

 

รูป ข.46 แสดงหนาจอสรุปผลการลา ของขาราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุข 

                              อําเภอเวยีงสา 
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20.8  รายงานหนังสือหมดอายุประจําป ตามรูป ข.47 สามารถเลือกปดูได 

 

รูป ข.47 แสดงหนาจอรายงานหนังสือหมดอายุประจําป 

 

21. การเพิ่มแบบฟอรม เมื่อตองการเพิ่มแบบฟอรมเพื่อใหผูใชรายอ่ืนดาวนโหลดไปใชใหเขาที่เมนู 
“เพิ่มแบบฟอรม” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.48 จากนั้นกรอกขอมูลและกดปุม “เพิ่ม
แบบฟอรมลงฐานขอมูล”  

 

รูป ข.48 แสดงหนาจอเพิ่มแบบฟอรมลงฐานขอมูล 
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22. การดาวนโหลดแบบฟอรม ผูใชสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมตาง ๆ ไดโดยเขาที่เมนู “ดาวน
โหลดแบบฟอรม” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.49 จากนั้นคลิก Download ตรงรายการที่ตองการ
ดาวนโหลด 
 

 

รูป ข.49 แสดงหนาจอคนหาแบบฟอรม 

23. การลบแบบฟอรม ใหเขาที่เมนู “ลบแบบฟอรม” จะปรากฏตามรูป ข.50 หากตองการลบใหทํา
เครื่องหมายถูกหนารายการและกดปุม Delete เพื่อลบ 

 

รูป ข.50 แสดงหนาจอลบแบบฟอรม 



 122 

24. การแกไขขอมูลสวนตัว ใหผูใชเขาที่เมนู “แกไขขอมูลสวนตัว” จะปรากฏตามรูป ข.51 ใหผูใช
แกไขขอมูลจากนั้นกดปุม “แกไขผูใชระบบ”  

 

รูป ข.51 แสดงหนาจอแกไขขอมูลผูใชระบบ 

25. การดูปฏิทินผูบริหาร ใหเขาที่เมนู “ดูปฏิทินผูบริหาร” จะปรากฏตามรูป ข.52 สามารถเลือก
เดือนดูได 

 

รูป ข.52 แสดงหนาดูปฏิทินผูบริหาร 
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26. การเขียนปฏิทินผูบริหาร ใหเขาที่เมนู “เขียนปฏิทิน” จะปรากฏตามรูป ข.53 ใหผูใชกรอกขอมูล
และกดปุมบันทึก 

 

รูป ข.53 แสดงหนาจอเขยีนปฏิทินผูบริหาร 

27. การแกไข/ลบปฏิทินผูบริหาร ใหเขาที่เมนู “แกไข/ลบปฏิทินผูบริหาร” จะปรากฏตามรูป ข.54 
หากตองการแกไขใหคลิกที่ “แกไข” จะปรากฏหนาจอตามรูป ข.55 หากตองการลบใหทํา
เครื่องหมายถูกที่หนารายการนั้นและกดปุม “ลบกําหนดการ”  

 

รูป ข.54 แสดงหนาจอแกไข/ลบปฏิทินผูบริหาร 
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รูป ข.55 แสดงหนาจอแกไขปฏิทินผูบริหาร 

28. การสงอีเมลภายใน ใหเขาที่เมนู “สงอีเมลภายใน” ดานขวาบนของจอ จะปรากฏหนาจอตาม  
รูป ข.56 ใหกรอกขอมูลและกดปุมสงขอความ 

 

รูป ข.56 แสดงหนาจอสงอีเมลภายใน 
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 เมื่อผูรับเปดดูขอความจะปรากฏตามรูป ข.57 สามารถอานขอความได และหากตองการ
ตอบกลับใหคลิกที่ “ตอบกลับ” จะปรากฏตามรูป ข.56 ใหกรอกขอมูลและกดปุมสงขอความ 
ขอความจะถูกสงตอบกลับไปทันที 

 

รูป ข.57 แสดงหนาจออานขอความ 



ภาคผนวก ค 
ตัวอยางแบบประเมินผล 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ การใชระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สํานักงานอิเล็กทรอนิกส 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวัดนาน 
 
 

ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 
 

ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช      
2.ความสวยงามของเว็บเพจ      
3. ชวยลดขั้นตอนการทํางาน      
4. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง      
5. การจัดวางเครือ่งมือการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม       
6. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย      
7. ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ      
8. ความสมบูรณของขอมูลที่มีอยูในรายงาน      
9. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช      
10.  สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อใชกับหนวยอ่ืน ๆ 
     

11. สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการ
ประกอบการตดัสินใจในดานการบริหาร ติดตาม 
ประเมินผล 

     

ขอคิดเห็น อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 

 
 

ช่ือ – สกุล   นายชุมพล   สุทธิ 
 
วัน เดือน ป เกดิ   11 กุมภาพนัธ 2509 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษามัธยมตน โรงเรียนศรีสวสัดิ์วิทยาคาร  จังหวดั

นาน  ปการศึกษา 2535 
 สําเร็จการศึกษามัธยมปลาย โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  จังหวดั

นาน  ปการศึกษา 2528 
ประกาศนยีบตัรเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยการ
สาธารณสุขภาคเหนือ พิษณุโลก ปการศึกษา 2530 

 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ป การศึกษา 2533  

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2530 – 2535 ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 

ประจําสถานีอนามัยบานแหน  สังกัดสํานกังานสาธารณสุข
อําเภอทาวังผา จังหวดันาน 
พ.ศ. 2535 – 2540  ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาหมื่น จังหวดันาน  
พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข สังกัด
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเวียงสา จังหวดันาน  


