
เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     1 

 
 
 
คูมือการใชงาน  
โปรแกรม AMS e-Office Version 6.0 
 
 
 
 
 
 
 
ลิขสิทธิ ์AMS e-Office: 
ผศ.สิชล สงคศิริ ทะเบียนขอมูลเลขที่ ว1. 1563 แจงลิขสิทธิ์ เลขท่ี 088249 22 ตุลาคม พ.ศ. 2547 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     2 

 สารบัญ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 

แนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม         5 
ตอนท่ี 2 สําหรับผูใชงานท่ัวไป 

การ Log on เขาสูระบบ          7 
 หนาจอหลัก          8 
 เมนูสําหรับการปฏิบัติงาน         9 

การสรางงานใหม         13 
การทํางานท่ีมาถึงทาน         16 
การเวยีนหนังสือ         21 
การสืบคนงานท่ีทานเปนตนเร่ือง        23 
การสืบคนงานท่ีผานทาน        25 
การติดตามงาน          26 
สมุดบันทึกสวนตัว(My Note)        28 
การสรางแฟมเอกสารสวนตัว(My Filing)       29 
การเก็บไฟลประกอบการทํางานสวนตัว(My Forms)     30 
การเก็บท่ีอยูของเวปไซดท่ีใชงานประจํา (My Webs)     30 
การเปล่ียน log on          31 
การเปล่ียน รหสัผาน         31 
e-mail           31 
สง SMS-Alert          31 
สง e-mail Alert          32 
กิจกรรมองคกร          33 
ภาพกจิกรรม          34 
รูจักเพื่อนรวมงาน         35 
แบบฟอรมท่ัวไป         36 
องคความรูองคกร(KM)         37 
หองประชุม          38 
ยานพาหนะ          39 
อุปกรณ IT          39 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     3 

สืบคนงานในหนวย         40 
 สืบคนการส่ังการ         40 

สืบคนขอมูลเกา          41 
 
         
ตอนท่ี 3 สําหรับผูดูแลระบบ (e-Office Admin) 
 การสรางบัญชีผูใช         43 
 การสรางกลุมผูใช         44 
 สายบังคับบัญชา          45 

แบบฟอรมท่ัวไป         46 
 การประกาศขาว          46 
 หองประชุม          47 
 ยานพาหนะ          47 
 อุปกรณ IT          47 

การจัดการองคความรู          49 
กิจกรรมองคกร          54 
ภาพกจิกรรม          56 

 การทําสถิติประจําเดือน         58 
การลบงานออกจากระบบ        59 
การนํางานเกาข้ึนเก็บ         60 

 การสํารองขอมูล         60 
ตอนท่ี 4 ภาคผนวก 

เทคนิคการใชงาน AMS e-Office และ คําถามท่ีพบบอย 
 การอางอิงเอกสารอ่ืนท่ีอยูในระบบ e-Office และการอาง URL   62 
 การนํางานใน e-Office ไปแสดงในท่ีอ่ืนๆ เชน สําหรับการตรวจ QA  63 
 อยากใหมีการแสดงหนวยท่ีเปนเจาของงาน และการอางอิงเลขท่ีหนังสือ  63 

เทคนิคการต้ังช่ือเร่ืองเพ่ือสะดวกในการสืบคน     64 
My Filing ดีอยางไร         69 
ประโยชนการแสดงนัดหมายลวงหนา 3 เดือนในหนาจอหลัก   73 
Login เขาระบบไมได         75 
FoxWeb Time Out         76 
วิธีแกปญหา Browser (IE7) แสดงภาษาไทยไมถูกตอง    76 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     4 

ระบบคอมพิวเตอร ท่ีสามารถใช AMS e-Office      78 
 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     5 

 

ตอนท่ี 1 

 แนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม 

 
แนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม 

แนวคิดหลักในการพัฒนาโปรแกรม 

• งายตอการใชงาน 

• ทํางานไดทุกเวลา และทุกสถานท่ี  

• ทําใหระบบงานมีความโปรงใสตรวจสอบได  

• ติดตามและสืบคนงานไดอยางรวดเร็ว 

• ลดการใชกระดาษ  

• มีระบบรักษาความปลอดภยั 

• มีการขยายการเช่ือมตอไปยังหนวยอ่ืนท่ีอยูในระบบได 
 
จากแนวคิดดังกลาวจึงไดพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Job base และทํางานบน Internet 

โปรแกรมดังกลาวจึงไมใช e-Document หรือ e-Filing  ทะเบียนรับสงหนังสือ หรือ หนังสือเวียน 
ซ่ึงเปน document base   แตเปนโปรแกรมท่ีบุคลากรใชปฏิบัติงานประจําวันซ่ึงไดรวมเอา 
documents และการทํางานตางๆเขาไวในงานแตละงาน เม่ือเรียกงานนัน้มาทําหรือแสดงจะพบ
เอกสารและการดําเนินงานท้ังหมดเกีย่วกับงานนั้นๆ ตลอดจนบันทึกวางานนั้นไดผานบุคลากรทาน
ใด  ใครใหความคิดเห็นอยางไร ใครรับทราบ หรือใครอนุมัติ โดยมีการบันทึก วนัเวลาท่ีได
ดําเนินการตางๆไวทุกข้ันตอน 
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ตอนท่ี 2 

สําหรับผูปฏิบัติงาน 
 การ Log on เขาสูระบบ 
 หนาจอหลัก 
 เมนูสําหรับการปฏิบัติงาน 

การสรางงานใหม 
การทํางานท่ีมาถึงทาน 
การเวยีนหนังสือ 
การสืบคนงานท่ีทานเปนตนเร่ือง 
การสืบคนงานท่ีผานทาน 
การติดตามงาน 
สมุดบันทึก(My Note) 
การสรางแฟมเอกสารสวนตัว(My Filing) 
การเก็บไฟลประกอบการทํางานสวนตัว(My Forms) 
การเก็บท่ีอยูของเวปไซดท่ีใชงานประจํา (My Webs) 
การเปล่ียน log on  
การเปล่ียน รหสัผาน 
e-mail 
สง SMS-Alert 
สง e-mail Alert 
กิจกรรมองคกร 
ภาพกจิกรรม 
รูจักเพื่อนรวมงาน 
แบบฟอรมท่ัวไป 
องคความรูองคกร(KM) 
หองประชุม 
ยานพาหนะ 
อุปกรณ IT 
สืบคนขอมูลเกา 
สืบคนงานในหนวย 

 สืบคนการส่ังการ 
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การ Log on เขาสูระบบ 
 ผูใชทุกทานจะมีบัญชีพรอมรหัสผาน ซ่ึงทานจะไดรับจากผูดูแลระบบ (e-Office Admin.) 
ใหทานปอนช่ือ log on พรอมรหัสผาน 

 
หนาจอเขาสูระบบอาจจะแตกตางกันไปตามความเหมาะสมกับหนวยงาน เม่ือทานปอนขอมูลช่ือ
ผูปฏิบัติงานและรหัสผานเรียบรอย ทําการ Submit ตัวโปรแกรมจะเขารหัสช่ือผูปฏิบัติงานและ
รหัสผาน เพื่อความปลอดภยัของระบบกอนสงออกจากเคร่ือง  

 
 
เม่ือระบบตรวจสอบยืนยนัความถูกตองทานเรียบรอยจะเขาสูระบบและพบกับหนาจอหลักท่ีใชใน
การปฏิบัติงาน ในกรณีท่ี Log  on ไมผาน ใหทําการ refresh browser (กดปุม F5) จากน้ันลอง Log 
on ใหม (หากยังไมผานใหติดตอ e-Office Admin ) 
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หนาจอหลัก 
หนาจอหลัก จะแบงออกเปนสามสวน 

1. สวนบนสุด จะแสดงช่ือผูปฏิบัติงานและหนวยงาน เวลาท่ียังคงเหลือเพื่อติดตอกับระบบ 
และการตอเวลา รวมท้ัง ปุม Log off ออกจากระบบ 

2. สวนเมนู ทางดานซาย เพื่อเลือกหัวขอการทํางาน 
3. สวนหนาหลักท่ีใชทํางานเปรียบเสมือนแฟมงานท่ีเคยอยูบนโตะทํางาน โดยมีหัวของานรอ

คุณอยูดานบน 
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เมนูสําหรับปฏิบัตงิาน 
เมนูสําหรับปฏิบัติงาน ประกอบดวยสามสวนคือ 

1. สําหรับทุกคน 
2. สําหรับหัวหนาในหนวยงาน 
3. สําหรับผูดูแลระบบ (e-Office Amin.) 
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เมนูสําหรับผูปฏิบัติงานทุกคน 
 

เมนูสําหรับผูปฏิบัติงาน
ทุกคน 

วัตถุประสงต 

คูมือการใชงาน แสดงคูมือการใชงาน(ท่ีทานกําลังอาน) 
กิจกรรมองคกร แสดงปฏิทินกจิกรรมองคกร 
ภาพกจิกรรม แสดงภาพกิจกรรมขององคกร 
สรางงานใหม เพื่อการสรางงานใหม เปนตนเร่ือง 
งานรอคุณ เพื่อแสดงงานท่ีมาถึงคุณ  งานท่ีรางไว งานท่ีติดตามงาน นัดหมาย 

และประกาศ 
หนังสือเวยีน เพื่ออานหนงัสือเวียน 
สืบคนงานเดิม เพื่อสืบคนงานท่ีตนเองเปนตนเร่ือง 
สืบคนงานผาน เพื่อสืบคนงานตางๆท่ีผานมายังทาน  
งานท่ีติดตาม แสดงงานและเวลาท่ีไดกําหนดการติดตามไว 
My Note เพื่อบันทึกนัดหมาย ประชุม ฯลฯ 
My Filing เพื่อสรางแฟมเก็บงานสวนตัว แยกหมวดหมูงานตางๆ เพิม่ความ

สะดวกในการสืบคนมากข้ึน 
My Form เพื่อเก็บแบบฟอรมหรือไฟลท่ีใชประกอบการทํางานประจําของแตละ

คน 
My Webs เพื่อเก็บท่ีอยูของเวปไซด(URL)ท่ีใชประกอบการทํางานเปนประจํา 
เปล่ียนช่ือ Log on เพื่อเปล่ียนช่ือท่ีใชในการเขาสูระบบ 
เปล่ียนรหัสผาน เพื่อเปล่ียนรหสัผานท่ีใชในการเขาสูระบบ 
รูจักเพื่อนรวมงาน เพื่อทราบขอมูลและรูปของเพ่ือนรวมงาน 
หองประชุม เพื่อแสดงการจองหองประชุม จะไดตรวจสอบวาวางหรือไมถาจะใช

งาน 
ยานพาหนะ เพื่อแสดงการจองยานพาหนะ จะไดตรวจสอบวาวางหรือไมถาจะใช

งาน 
อุปกรณ IT เพื่อแสดงการจองอุปกรณ IT จะไดตรวจสอบวาวางหรือไมถาจะใช

งาน 
e-mail e-mail หลักท่ีองคกรใชงาน 
สง SMS-Alert เพื่อแจงเร่ืองดวนทาง SMS วามีงานดวนใน e-Office ถีงทาน 
สง e-mail-Alert เพื่อแจงเร่ืองทาง e-mail วามีงานใน e-Office ถึงทาน 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     11 

สืบคนขอมูลเกา เพื่อสืบคนงานเดิมและงานผานท่ีนําข้ึนเก็บเพือสืบคน 
 
เมนูสําหรับหัวหนา 
 

เมนูสําหรับหัวหนา วัตถุประสงต 

สืบคนงานในหนวย เพื่อสืบคนงานในหนวยท่ีทานรับผิดชอบ 
สืบคนการส่ังการ เพื่อสืบคนการส่ังการในงานตางๆ เชน การอนุมัติ เปนตน 
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เมนูสําหรับผูดูแลระบบ (e-Office Admin.) 

เมนูสําหรับผูดูแลระบบ วัตถุประสงต 

บุคลากร เพื่อบันทึกบัญชีบุคลากรทุกคน 
กลุมงาน เพื่อสรางกลุมๆ ตามโครงสรางของหนวยงาน และ รายชื่อ

คณะกรรมการตางๆ พรอมท้ังดําเนินการใสสมาชิกเขากลุมตางๆ 
สายบังคับบัญชา เพื่อตําแหนงหวัหนาตางๆ และกลุมงานท่ีตําแหนงนั้นๆดูแล 
แบบฟอรมท่ัวไป เพื่อบันทึกแบบฟอรมท่ัวไปสําหรับสมาชิกท้ังองคกร 
KM สําหรับบันทึกองคความรูขององคกร 
ประกาศ เพื่อทําการประกาศขอความใหสมาชิกทุกทานทราบ 
ภาพกจิกรรม บันทึกภาพท่ีเปนกิจกรรมขององคกร 
หองประชุม เพื่อใสขอมูลหองประชุมตางๆ และดําเนนิการจองหรือยกเลิกการจอง 
ยานพาหนะ เพื่อใสขอมูลยานพาหนะตางๆ และดําเนนิการจองหรือยกเลิกการจอง 
อุปกรณ IT เพื่อใสขอมูลอุปกรณ IT ตางๆ และดําเนนิการจองหรือยกเลิกการจอง 
สถิติ แสดงสถิติการใชงานระบบ 
ทําสถิติ เพื่อประมวลผลการใชงานระบบ e-Office และ refresh ขอมูล 
วิเคราะหผูใชงาน เพื่อดูความถ่ีของการเขาใชงานระบบ 
ลบงานจากระบบ เปนการลบงานท่ีผิดพลาดออกจากระบบ  
นํางานเกาข้ึนเก็บ เพื่อเปนการตัดขอมูลเกาข้ึนระบบสืบคน 
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การสรางงานใหม 
 
 เม่ือมีเร่ืองเขามายังหนวยงาน หรือทานตองการสรางงานข้ึนมา ทานตองเร่ิมจากเมนนูี ้ซ่ึง
จะมีสวนประกอบของงานตางๆ ทานอาจจะใชทุกขอหรือไมก็ได ข้ึนกบัความเหมาะสมของงานน้ัน 
โดยมีรูปแบบดังนี ้

 
งานจะประกอบดวย ตัวเนื้องานและสวนของผูรับงาน 
สวนท่ีเปนตัวเนื้องานจะประกอบดวยสวนตางๆดังนี ้
เลขท่ีอางอิง   ถูกกําหนดโดยระบบไมสามารถแกไขไดและไมซํ้ากัน 
ชั้นความเร็ว   เพื่อกําหนดวา ปกติ ดวน ดวนท่ีสุด 
ชั้นความลับ   เพื่อกําหนดวางานนี้เปนความลับ ผูรับจะเปดอานได สวนผูบริหารสูงสุดของ

องคกรจําเปนตองมีรหัสผาน   
ติดตาม ณ วันท่ี   ในกรณีท่ีตองการติดตามงานน้ี สามารถเลือกวันท่ีตองการติดตามไดจากปฏิทิน 
ลงสมุดบันทึก   ในกรณีท่ีตองเก็บการอางอิงงานไวในสมุดบันทึกสวนตัวดวย สามารถเลือกวันท่ี

ตองการติดตามไดจากปฏิทิน 
นําเขาไวในแฟม  ในกรณีท่ีตองเก็บการอางอิงงานไวในแฟมงานสวนตัวดวย สามารถเลือกวันท่ี

ตองการติดตามไดจากปฏิทิน 
 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     14 

ชื่อเร่ือง  ชื่อเร่ืองของงานจะวางไมได 
เนื้อเร่ือง  เนื้อเร่ืองของงานนั้น 
ขอเสนอประกอบ ไดแกขอเสนอประกอบกับงานนัน้ อาจจะมีรายละเอยีดหรือไมก็ได 
ไฟลประกอบ ปกติถาเปนงานท่ีเขามาจากภายนอกมักจะเปนเอกสารกระดาษ ใหทําการสแกน

กอนแลวสงไฟลแนบไปกับงาน แตถาเปนงานท่ีเกิดข้ึนในหนวยงานทีใ่ชระบบ 
AMS e-Office นี้จะเปน electronic files อยูแลวสามารถแนบไฟลข้ึนระบบไดเลย 
เหมือนการสงไฟลทาง e-mail นั่นเอง  

----------------------- 
สวนของผูรับงาน เม่ือตัวเนือ้งานเสร็จเรียบรอยแลวกต็องสงงานไปใหผูรับงาน ซ่ึงแบงเปนสอง

กลุมใหเลือกคือสงเปนรายบุคคล และหรือสงไปยังกลุมบุคคล 

 
การสงเปนรายบุคคลใหเลือกหนวยงานทีบุ่คคลนั้นสังกัดกอน จะมีรายช่ือของบุคคลในหนวยงาน
มาใหเลือก สามารถเลือกไดหลายคร้ัง คือสามารถสงใหรายบุคคลท่ีอยูคนละหนวยกไ็ด การใชงาน
ใหคลิกดูท่ีปุม”ขอแนะนําการเลือกผูรับ” 
 
การสงเปนกลุมบุคคลเชนการเลขานุการของคณะกรรมการหนึ่งตองการสงรายงานการประชุมให
กรรมการทุกทานในคณะกรรมการนั้น ก็สามารถเลือกช่ือคณะกรรมการเพ่ือสง ไมจาํเปนตองเลือก
ท่ีละคน  
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เม่ือเลือกรายช่ือแลวทานตองเลือกวาสงไปใหผูรับดวยวัตถุประสงคอะไร เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา 
เพื่ออนุมัติ ฯลฯ 
 
ทําไมการสงรายบุคคลถึงมีไดสองตอน ท้ังนี้เพราะจากการปฎิบัติงานจริง งานหน่ึงๆ อาจจะให
บุคคลใดหรือกลุมบุคคล เพื่อดําเนินการตอ และอีกบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหน่ึง เพื่อทราบ ก็
เปนไปได 
 
ดังนั้นงานจะสมบูรณ ตองประกอบดวย ตัวงาน และ ผูรับพรอมวัตถุประสงคในการสงงานนั้น   
(ถาหากขาดสวนท่ีสําคัญ โปรแกรมจะตรวจสอบและเตือนใหทราบ) จากนั้นกดปุม “ตอไป” 
 
ในกรณีท่ียังทํางานไมเสร็จ สามารถท่ีจะบันทึกเปนรางเอกสารไวไดเพื่อนํากลับมาทําตอในภายหลัง
ได 
 
ตัวอยางเม่ือระบบไดรับงานใหม จะตอบกลับมาใหทาน ยนืยัน แกไข หรือยกเลิกไดตามภาพ 

 
หากตรวจสอบวาถูกตองดแีลว ให คลิกท่ีปุม “ยืนยนั”  
หากพบขอผิดพลาด หรือตองการแนบเอกสารเพ่ิม หรือตองการสงใหบุคลากรอ่ืนเพิม่  คลิกท่ีปุม 
“แกไข” 
 ถาตองการยกเลิกงานท่ีทํา คลิกท่ีปุม “ยกเลิก” 
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การทํางานท่ีมาถึงทาน   งานท่ีมาถึงทานจะอยูหนาจอแรกเม่ือผานการ log on หรือเลือกเมนู “งาน
รอคุณ” 

 
เชนมีเร่ืองดวนท่ีสุด เร่ืองการเบิกจายตรงคารักษาพยาบาล.....................    สงมาเพื่อทราบเม่ือคลิกท่ี
ช่ือเร่ืองจะไดรายละเอียดของงานนั้นแสดงตามภาพขางลาง 
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เม่ืออานเรียบรอยแลว ก็คลิกท่ีชองรับทราบ และคลิกปุม “..ตอไป..” 
หากตองการอานรายละเอียดตามไฟลท่ีแนบมาใหคลิกท่ีช่ือไฟลท่ีแนบมากับงานจะไดดังภาพ
ขางลาง 
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เม่ือทํางานเรียบรอย งานนั้นจะหายไปจากงานรอคุณ 

 
 
ในกรณีท่ีงานมาถึงทานและทานตองการดาํเนินการตอ เชนมีงานดวนมากตามภาพขางบน เพื่อขอ
ขอมูลงานวิจัย ซ่ึงจะตองดําเนินการตอเม่ือคลิกไปท่ีงานนั้นจะไดรายละเอียดดังภาพขางลาง 
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ผมจะตองสงขอมูลกลับไปใหอาจารย จึงตองไปท่ี ทานตองดําเนินการตรงนี้  และดําเนินการท่ี 
ขอความตอทาย  
และพิมพขอความ 
                เรียนอาจารย ................................. 
 
จากนั้นเลือกสงกลับคืนไปยงัผูท่ีสงมา เพื่อทราบ และคลิกปุม “ ..ตอไป..” 
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จากนั้นระบบจะนําขอความกลับมาใหทาน ยืนยัน แกไข หรือ ยกเลิก  โดยมีสําเนางานเดิมมาใหดู
ขางลาง ถาทานตรวจสอบดแีลวก็คลิกปุม “ยืนยนั” งานก็จะถูกบันทึกและสงไปใหผูรับเรียบรอย   
ทานสามารถท่ีจะสงงานไปยงั บุคลากรอ่ืนๆ(ถาทานตองการ)ไดเชนเดยีวกัน 
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การเวียนหนังสือ  
 การนําหนังสือข้ึนเวยีน เร่ิมตนจากการสรางงานใหม จากน้ันสงใหผูรับท่ีมีอํานาจส่ังเวียน 
โดยมีวัตถุประสงค “เพื่อพิจารณา” เม่ือผูมีอํานาจส่ังเวยีนไดรับงานนั้น จะมีคําส่ังใหเลือก 
“ดําเนินการแจงเวียน” และสงกลับมายังผูเสนองานเพ่ือทราบ งานนั้นทุกคนในระบบจะอานไดโดย
ผานเมนู “หนังสือเวียน” 
            อนึ่ง ในกรณีท่ีใชระบบ e-Office ท่ีมีหลาย Node สามารถสงผาน Node ท่ีทําหนาท่ีเปนตัว
แลกเปล่ียน และสามารถนําข้ึนเวยีนใน node นั้นได การอานหนังสือเวยีนดังกลาวจะไปอานยัง 
Node ท่ีมีตนฉบับ (จะไมมีการสงไฟลมายัง node ตางๆ เพื่อความปลอดภัยของขอมูล) 

 
ภาพแสดง สงใหเพื่อพิจารณา 

 
ภาพแสดงการส่ังการ “ดําเนนิการแจงเวยีน” 
 

 
ภาพแสดงหนงัสือเวียน 
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ตัวอยางหนังสือเวียนท่ีสรางจากภายในหนวยงาน 
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ตัวอยางหนังสือเวียนท่ี สงมาจากหนวยงานภายนอกNode ท่ีใชระบบ AMS e-Office 
 

การสืบคนงานท่ีทานเปนตนเร่ือง 
 งานท่ีทานไดสรางข้ึนคืองานท่ีทานเปนเร่ืองสามารถสืบคนไดจาก เมนู การสืบคนงานเดิม
(ของทาน)โดยสามารถระบุ ชวงเวลาท่ีตองการสืบคน และบางสวนของหัวขอเร่ืองได 
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การสืบคนงานท่ีผานทาน 
 ทานสามารถสืบคนงานท่ีผานทานผูอ่ืนเปนตนเร่ือง(หรือทานเปนตนเร่ืองและงานนัน้
สงกลับมายังทาน) โดยสามารถระบุ ชวงเวลาท่ีตองการสืบคน  บางสวนของหัวขอเร่ือง 
นอกจากนั้นยงัสามารถระบุการสืบคนวาตองการสืบคนงานท่ีผานทานเพื่อวัตถุประสงคใด 
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งานท่ีติดตาม 
 ทานสามารถกําหนดวันเพื่อติดตามงานตางๆ ไดจากการสรางใหมหรืองานท่ีผานทาน 
สามารถสืบคน และปรับปรุงการติดงานตางๆไดอยางละเอียด  งานท่ีติดตามจะแสดงท่ีหนาจอหลัก
กอนวันกําหนดติดตามสามวัน 

 
ภาพแสดง งานท่ีถูกติดตามจะแสดงท่ีหนาจอหลัก กอนกําหนดสามวนั 

 
ภาพแสดงงานที่ถูกติดตาม 
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ภาพแสดงการปรับปรุงแกไขการติดตามงาน สามารถยกเลิกงานท่ีติดตาม หรือกําหนดการติดตาม
เพิ่มเติมได 
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My Note (สมุดบันทึก-นัดหมาย) 
 เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน สมุดบันทึกท่ีมีอยูในระบบ AMS e-Office มี
คุณสมบัติพิเศษคือสามารถอางอิงงานท่ีอยูในระบบได โดยการบันทึกดังนี้ 
“อางอิง:[AAAAAABC,DERFGHTY]”  จะทําใหทานสามารถเรียกดรูายละเอียดของงานไดอยาง
งายสะดวก   ตัวอักษรใน[    ] คือหมายเลขอางอิงของงานท่ีตองการอางถึง ในกรณีท่ีตองการอางถึง
หลายงานใหแยกดวยคอมมา(,)  
 รายการในสมดุบันทึก-นัดหมาย จะแสดงในหนาจอหลักกอนวนันัดหมาย สาม วัน 

 
 

 
 
นอกจากนี้ยังอางอิงถึง URL ไดเชน อางอิง:[AAAAAABC,DERFGHTY,www.ams.cmu.ac.th]
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My Filing (การสรางแฟมเก็บเอกสารสวนตัว) 

 
 เพ่ือใหการสืบคนงานตางๆเปนระบบระเบียบ ในเวอรช่ันไดเพ่ิมแฟมสวนตัว เพ่ือที่ทานจะไดสามารถ
เก็บงานและสืบคนตางๆ ไดสะดวกขึ้น เมื่อทําการสรางแฟมสวนตัวแลวทานสามารถที่จะเก็บงานจากขั้นตอนการ
สรางงานใหม การทํางานที่ผานมายังทาน หนังสือเวียน ตลอดจนการสืบคนตางๆ 

 
ภาพแสดงแฟมเอกสารของทาน 
 

 
ภาพแสดงงานท่ีทานเก็บไว 
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My Form (การเก็บไฟลประกอบการทํางานสวนตัว) 
 ตามปกติการปฏิบัติงานของบุคลากร มักจะมีไฟลแบบฟอรมตางๆเพ่ือใชทํางานประจําวัน  
เมนูนี้จึงเปนการเก็บไฟลตางๆเหลานั้น ทําใหทานไมตองเก็บไฟลเหลานั้นไวท่ีเคร่ืองของทานอีก
ตอไป 

 
 
 

My Webs (การเก็บท่ีอยูของเวปไซดท่ีใชงานประจํา) 

 ในปจจุบันมีขอมูลและความรูมากมาย อยูตามเวปไซดตางๆ มักจะมีเวปไซดท่ีทานมักจะ
เขาไปดูอยูเสมอเพ่ือ update ขอมูล ตามปกติถาเปนเคร่ืองใชงานสวนตัวมักจะกําหนดเปน Favorites 
หรือ Bookmark  จึงไดอํานวยความสะดวกไวให 
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การเปล่ียน Log on 
 เปล่ียนช่ือ Log on มีขอแนะนําสําหรับทานท่ีเดินทางไปตางประเทศควรเปล่ียน Log on ให
เปนภาษาอังกฤษเพ่ือสะดวกในการใชงานในตางประเทศ 

 
 
การเปล่ียนรหัสผาน 
 เม่ือไดรับรหัสผานจากผูดูแลระบบแลว ขอใหทานเปล่ียนรหัสผาน หากทานจํารหัสผาน
ไมได ใหติดตอ e-Office admin. เพื่อขอรหัสผานใหม  

 
 
 

e-mail  
 เมนูนี้จะเปน Link ท่ีเรียกไปใชงาน e-mail หลักขององคกร(ถามี) 
สง SMS-Alert 

เมนูนี้สําหรับในกรณีท่ีมีงานดวนจริงๆ สามารถสงขอความไปเตือนผูรับในระบบ e-Office 
วามีงานดวนถึงทานใหเปด e-office 
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สง e-mail Alert 
เมนูนี้สําหรับสงการการเตือนไปยังผูรับผานทาง e-mail โดยผูรับสามารถเปดงานท่ีอางอิง

ไวใน e-Office ได แตไมสามารถแกไขได นอกจากนี้ยังสงไปใหผูรับท่ีไมมีบัญชีเปนสมาชิกของ
องคกรได 
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กิจกรรมองคกร 
วัตถุประสงค   เพ่ือแสดงกิจกรรมขององคกร เชน การประชุมสัมนาวิชาการตางๆ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆที่มีความ
ประสงคจะใหบุคลากรท้ังองคกรไดทราบทั่วกัน 
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ภาพกิจกรรมองคกร 
    เพ่ือแสดงภาพกิจกรรมขององคกร เชน การประชุมสัมนาวิชาการตางๆ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆที่มีความ
ประสงคจะใหบุคลากรท้ังองคกรไดทราบทั่วกัน  
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รูจักเพ่ือนรวมงาน 
 เพ่ือแนะนําบุคลากรในองคกรและขอมูลสําหรับติดตอเชน หมายเลขโทรศัพท 

 
การใชงาน  

เมนูน้ีผูใชงานในระบบแตละทานเปนผูนําขอมูลเขาดวยตนเอง เมื่อทาน login เขาสูระบบแลวเลือกเมนู 
“รูจักเพ่ือนรวมงาน” จะไดเมนูสําหรับดําเนินการดังน้ี 

 

ใหบันทึกขอมูลของทานตามภาพขางลาง 
ขอแนะนํา ภาพท่ีนําขึ้นไมควรมีขนาดใหญเกินไป ในกรณีที่มีขอมูลที่ทานเคยบันทึกไวแลว จะปรากฏ

ขอมูลเดิมของทานซึ่งทานสามารถแกไขได ขอมูลและภาพที่นําขึ้นใหมจะไปแทนที่ขอมูลเดิมที่มีอยู 
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และ   สําหรับแสดงและสืบคนขอมูลของเพ่ือนรวมงาน 

 
แบบฟอรมท่ัวไป 
 เปนท่ีเก็บแบบฟอรมท่ัวไป สําหรับทุกคนในองคกรเรียกใชงานได โดยจะมีเจาหนาท่ีท่ี
ผูดูแลระบบมอบหมายใหนาํแบบแบบฟอรมข้ึนระบบ 
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องคความรูองคกร(KM) 
 เพื่อใหสมาชิกในองคกรไดเขาถึงองคความรูขององคกรท่ีไดจัดเก็บไว 
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หองประชุม 
 เพื่อใหผูใชงานในระบบไดทราบวาหองประชุมตางๆ ไดถูกจองใชงานในวันเวลาใดบาง 
เพื่อจะไดตรวจสอบกอนการจอง 
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ยานพาหนะ 
 เพื่อใหผูใชงานในระบบไดทราบวายานพาหนะตางๆ ไดถูกจองใชงานในวันเวลาใดบาง 
เพื่อจะไดตรวจสอบกอนการจอง 

 

 
อุปกรณ IT 
 เพื่อใหผูใชงานในระบบไดทราบวาอุปกรณ IT ตางๆ ไดถูกจองใชงานในวนัเวลาใดบาง 
เพื่อจะไดตรวจสอบกอนการจอง  
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สืบคนงานในหนวย (สําหรับหัวหนาหนวยงาน ผูบังคับบัญชา ) 
 เมนูเพื่ออํานวยความสะดวกใหหวัหนา หรือผูบังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในหนวยท่ีตนเองรับผิดชอบ  
 

 
ภาพแสดงกลุมท่ีอยูใตการบงัคับบัญชา 
เม่ือเลือกกลุมภายใตการดแูลแลว หัวนาสามารถท่ีจะสืบคนงานเดิมและงานผานของ
ผูใตบังคับบัญชาได 

 
 
สืบคนการส่ังการ  (สําหรับหัวหนาหนวยงาน ผูบังคับบัญชา ) 
 เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบัหัวหนาหนวยงาน ผูบังคับบัญชา สืบคนการส่ังงานของ
ตนเองวาได อนุมัติ อนุญาต ฯลฯ เร่ืองอะไรบางในชวงเวลาตางๆ 

 
ภาพแสดงการสืบคนการส่ังการ 
 

 
ภาพแสดงผลการสืบคนการส่ังการ 
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สืบคนขอมูลเกา 
 ในกรณีท่ีระบบมีขอมูลจํานวนมากเนื่องจากใชงานมาหลายปมีผลทําใหระบบทํางานชาลง 
ผูบริหารระบบจะทําการตัดขอมูลเกาเชน ขอมูลท่ีมีอายุเกินหาปเปนตนข้ึนระบบสืบคนขอมูลเกาซ่ึง
จะสามารถสืบคนได 3 เมนูดวยกัน  

-เมนูสืบคนงานเดิมคืองานท่ีทานเปนตนเร่ือง 

 
-เมนูสืบคนงานท่ีผานทาน 

 
-เมนู My Filing คือแฟมเอกสารสําหรับงานท่ีทานไดเคยจัดเก็บไว 
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ตอนท่ี 3  
สําหรับผูดูแลระบบ (e-Office Admin) 

 
 การสรางบัญชีผูใช 
 การสรางกลุมผูใช 
 สายบังคับบัญชา 

แบบฟอรมท่ัวไป 
 การประกาศขาว 
 หองประชุม 
 ยานพาหนะ 
 อุปกรณ IT 

การจัดการองคความรู   
กิจกรรมองคกร 
ภาพกจิกรรม 

 การทําสถิติประจําเดือน 
การลบงานออกจากระบบ 
การนํางานเกาข้ึนเก็บ 

 การสํารองขอมูล 
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การสรางบัญชผีูใช 
 การสรางบัญชีผูใชงาน ดําเนนิการจากเมนู “บุคลากร” ตองการรหัสผานของ  AMS e-
Office admin. 

 
 

 
 ในการบันทึกสมาชิกใหม  ไมตองบันทึกขอมูลสําหรับ สมาชิกนอก Domain (ซ่ึงมีไว
สําหรับบัญชีท่ีสงออกนอก Node และมีระบบเครือขาย AMS e-Office Exchange ติดต้ังเทานั้น) 
 

 
ภาพแสดงบัญชีผูใชงานในระบบ และ เมนยูอยในการดําเนินการกับบัญชีผูใช 
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การสรางกลุมผูใช 
 การสรางกลุมจะจัดกลุมตามโครงสรางของหนวยงานนัน้ๆ เพื่อนําสมาชิกไปใสในกลุม ซ่ึง
เม่ือผูใชงานตองการสงงานจะเลือกกลุมกอนและจะมีรายการของสมาชิกในกลุมนั้นมาใหเลือกผูท่ี
จะรับงาน 
 

 
 เทคนิคการสรางกลุมใชงาน รหัสกลุม นอกจากจะมีไวสําหรับจัดเรียงแลวเปนส่ิงท่ีมี
ความหมายสําหรับการทํางานของโปรแกรม 

• กลุมหมายเลข 100 , 200 และ 300  (ลงทายดวย 00) จะไมมีสมาชิกในกลุม 

• กลุมภายใตหมายเลข 101…….199 และ 201…..299 จะปรากฎในผูรับงานท่ีเปนรายบุคคล
เม่ือเลือกช่ือกลุม จะมีรายช่ือสมาชิกมาใหเลือก  และจะปรากฎช่ือกลุมในผูรับรายกลุมดวย
แตจะไมมีรายชื่อสมาชิกมาใหเลือก(ถือวาสงทุกคนในกลุมนั้น) 

• กลุม 301…………399 สําหรับคณะกรรมการตางๆ จะปรากฎในผูรับเปนกลุมบุคคล 
เทานั้น  
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การเพิ่มสมาชิกเขากลุม จะมี Link ไปยังอักษรหนาของช่ือสมาชิกเพื่อความสะดวกในการหา
สมาชิก 

 
 
แสดงรายช่ือสมาชิกในกลุม 

 
 
สายบังคับบัญชา 
 สายบังคับบัญชามีไวเพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานสามารถดูงานตางๆของผู
ใตบังคับัญชา 

 
 
การเพิ่มกลุมผูใตบังคับบัญชา  
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แบบฟอรมท่ัวไป 
 สําหรับเก็บแบบฟอรมท่ีใชท่ัวไปสําหรับทุกคนในองคกร เชนแบบฟอรมการเงิน 
แบบฟอรมสําหรับกําหนดตําแหนงวิชาการเปนตน 

 
 
การประกาศขาว 
 เม่ือตองการประกาศขอความใหสมาชิกทุกทานทราบ ซ่ึงจะแสดงใหหนาจอหลักเม่ือ log 
on  
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หองประชุม ยานพาหนะ และ อุปกรณ IT 
 เพื่อดําเนนิการเกี่ยวกับการบันทึกการจองหองประชุม ยานพาหนะ และอุปกรณ IT ซ่ึงจะมี
การทํางานคลายๆกัน เร่ิมตนจากการบันทึกขอมูลพื้นฐานกอน เชนหองประชุมช่ืออะไร จุคนได
เทาไร มีอุปกรณอะไรบาง ใครเปนผูดูแลพรอมหมายเลขโทรท่ีติดตอ ท้ังสามเร่ืองนี้ตองการ 
รหัสผานเฉพาะ ผูดูแลระบบมักจะมอบรหสัผานใหผูท่ีดแูลแตละเร่ืองไปดําเนนิการเมื่อมีใคร
ตองการจอง กจ็ะสงเร่ืองมาใหผูรับผิดชอบเร่ืองนั้นๆดําเนินการตอไป จะไดแสดงเร่ืองการ
ปฏิบัติงานกับหองประชุมเปนตัวอยาง 
 

 

 
 
เม่ือบันทึกหองประชุมแลวจะไดดังภาพ และดําเนนิการจองหองเพ่ือใชงานตอไป 

 
 
แสดงรายละเอียดของหอง 
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การจอง จะตองบันทึกรายละเอียดตางๆใหครบ 

 
 
เม่ือทําการจองเรียบรอย ผูใชทุกคนจะสามารถเรียกดูไดโดยระบุชวงเวลาท่ีตองการ เพื่อตรวจสอบ
วามีการจองใชงานหรือยังดงัภาพขางลาง 
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การจัดการองคความรู   
 
โปรแกรม AMS e-Office ไดเตรียมการเก็บขอมูล Focus area ตางๆ และการจัดเก็บองคความรูตาม Focus area 
ตางๆ เพ่ือใหสะดวกตอการคนหาและนําไปใช 
 

 
ภาพแสดงการดําเนินการกับ Focus areas สามารถที่จะเพ่ิม แกไข และ ลบ Focus area  
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ภาพแสดงการจัดเก็บองคความรูในแตละ Focus area  

 
ภาพแสดงการเพ่ิมองคความรูใหมในแตละ Focus area  
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ในสวนของสมาชิกในองคกร สามารถนําองคความรูตางๆไปใชงานได โดยเมื่อเลือกเมนู KM จะมี Focus areas 
ตางๆใหเลือก 

 
 
เมื่อเลือก Focus area ที่สนใจแลวจะมีตัวองคความรูใน Focus area น้ันๆมาใหเลือกหรือสืบคนได 
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แสดงตัวองคความรูที่เก็บไว จะใหรายละเอียดวา เปนองคความรูเรื่องอะไร มีคําอธิบายสั้นๆ และไฟลประกอบ
ตางๆในองคความรูน้ันซึ่งสามารถเปดอานหรือ download ไปใชงานได 
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ภาพแสดงรายละเอียดตัวองคความรูที่จัดเก็บไว 
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กิจกรรมองคกร(สําหรับ ผูนาํขอมูลเขา) 
วัตถุประสงค   เพ่ือแสดงกิจกรรมขององคกร เชน การประชุมสัมนาวิชาการตางๆ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆที่มีความ
ประสงคจะใหบุคลากรท้ังองคกรไดทราบทั่วกัน 

 
 
การใชงาน  

จะมีผูรับผิดชอบนําขอมูลกิจกรรมตางๆเขาสูระบบ โดยผูดูแลบัญชีที่ช่ือ sysinfo  
1.เมื่อ sysinfo ไดทําการ login เขาสูระบบแลว จะไดหนาจอดังภาพขางลาง 

 
2.เมื่อตองการบันทึกหรือแกไขกิจกรรมขององคกรใหเลือกเมนู สมุดบันทึก  ซึ่งจะไดหนาจอดังภาพขางลาง 



เทคนิคการใชงานโปรแกรม AMS e-Office Ver. 6.0                                                                            หนาที่     55 

 
ใหเลือกวันที่ตองการบันทึกกิจกรรม จากน้ันใหพิมพเน้ือความของกิจกรรมน้ัน  
ขอสังเกต ทานสามารถอางอิงงานในระบบไดดวย โดยใชรูปแบบ   อางอิง:[หมายเลขอางอิง] หรืออางอิงไปยัง 
website ที่เก่ียวของไดเชนกัน ในกรณีที่อางอิงมากกวาหน่ึง ใหแยกดวยเครื่องหมายคอมมา เชน อางอิง:[หมายเลข
อางอิง1,หมายเลขอางอิง2]หรือ อางอิง:[www.----.com,http://------.------.net] หรือจะผสมกันก็ได เชน 
อางอิง:[หมายเลขอางอิง1,www.aaa.net] 
 เมื่อบันทึกเสร็จแลวให  click ปุม บันทึก หรือ ปุม บันทึกการแกไข (แลวแตกรณี) ตรวจสอบรายการที่
บันทึกไดที่เมนู กิจกรรมขององคกร 
 
ในกรณืที่ตองการแกไขขอมูลท่ีไดบันทึกไวแลว ก็เขาเมนูเดียวกันและเลือกวันที่ไดบันทึกกิจกรรมน้ันๆ จะมี
ขอความเดิมมาใหแกไข 
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ภาพกิจกรรม (สําหรับผูนําขอมูลเขา) 
    เพ่ือแสดงภาพกิจกรรมขององคกร เชน การประชุมสัมนาวิชาการตางๆ รวมท้ังกิจกรรมอื่นๆที่มีความ
ประสงคจะใหบุคลากรท้ังองคกรไดทราบทั่วกัน  

 
 
 
 
การนําขอมูลเขาระบบ  

ในการนําขอมูลภาพกิจกรรมตางๆเขาสูระบบ จะมีผูรับผิดชอบซึ่งมีรหัสผาน 

 
Concept ในการบันทึกภาพกิจกรรม การเก็บขอมูลจะเก็บแตละกิจกรรมเปน album ซึ่งในแตละ album จะมีภาพได
ต้ังหน่ึงภาพขึ้นไป 

การบันทึกขอมูลจึงตองทํา 2 ขั้นตอนดังน้ี 
1.  สราง Album กอนการบันทึกภาพเขาสู album 
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2. บันทึกภาพเขาสู Album ที่สรางขึ้น 

ขั้นตอนการสราง Album 
 ใหบันทึกช่ือ Album ปกติมักจะเปนช่ือกิจกรรมน้ันๆ และวันท่ีเกิดกิจกรรมจริง ตามภาพดานขางลาง 

 
เมื่อบันทึกเรียบรอย โปรแกรมจะนํารายช่ือ 10 Albums ลาสุดมาแสดง ดังภาพ เพ่ือใหทราบวาไดสราง Album 
อะไรไปบางแลว ดังภาพขางลาง 

 
หากจํานวน Album มีจํานวนมาก จะมีรายการใหสืบคน Album ซึ่งสามารถสืบคนไดตามชวงเวลาและบางสวน
ของช่ือ album หรือทั้งสองอยางตามภาพขางลาง 

 
 

ขั้นตอนการนําภาพใส Album 
เมื่อไดทําการสราง Album แลว ให Click ที่รายช่ือ Album ที่ตองการใสภาพ 

 
 
เมื่อ Click ที่ช่ือ album แลวจะมี เมนูใหทาน เพ่ิม แกไข ลบ ภาพใน album น้ันๆไดตามภาพแสดง

ขางลาง 
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ภาพขางลางเปนการแสดงการนําภาพเขาใส album โดยมีขอมูลที่ตองนําเขาคือ  

1.ภาพลําดับที่   
2.ไฟลภาพ  
3.คําอธิบาย(จะมีหรือไมก็ได) 

 
 
ภาพที่นําขึ้นควรยอขนาดใหเรียบรอยกอน  ภาพแตละภาพควรมีขนาดไมเกิน 200 kb 
ขอควรระวัง ในแตละ Album ไมควรมีภาพมากเกินไป เพราะจะกระทบการทํางานเมื่อผูใชเปด album 

น้ันๆหากมีภาพจํานวนมากในกิจกรรมหน่ึงๆ ใหแบงเปน album ยอยๆ  
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การทําสถิติประจําเดือน 
 การจัดทําสถิติประจําเดือนควรใหโปรแกรมนี้ทํางานในชวงเวลาท่ีมีคนใชงานนอยในวัน
สุดทายของเดอืน เนื่องจากจะมีการ Lock tables ในระหวางทํางาน นอกจากการทําสถิติแลวยังเปน
การ refresh ขอมูลโดยลบขอมูลท่ีไมตองการออกเชนการทํางานท่ีไมสําเร็จแลวปดเคร่ืองเปนตนจะ
มีขอมูลท่ีไมไดใชงานคางอยูใน server มีการ reindex ขอมูล จะทําใหการทํางานเร็วข้ึน 

 
 

 
 
การลบงานออกจากระบบ 
 การลบงานออกจากระบบเปนเร่ืองท่ีไมควรทําอยางยิ่ง เพราะจะทําใหระบบงานขาดความ
นาเช่ือถือ ปกติใหสรางงานใหมเพื่อยกเลิกงานเดิม ซ่ึงงานทุกอยางยังคงบันทึกอยูในระบบ หากมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองลบ ให สง e-Office ถึงหัวหนาองคกรสูงสุด โดยระบุ Ref ของงานนั้น 
และเหตุผลในการขอลบงานออกจากระบบ การลบงานออกจากระบบจาํเปนตองใช รหัสผานท่ีให
ไวกับหัวหนาองคกรสูงสุด 
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การนํางานเกาขึ้นเก็บ 
 การเก็บขอมูลข้ึนสืบคน ควรทําเม่ือมีขอมูลในระบบหลายป เสนอวาควรใหมีขอมูล
ยอนหลังอยูในระบบสองป และปท่ีใชงานปจจุบัน ขอมูลกอนหนานั้นควรนําข้ึนระบบสืบคน 
ขอมูลเดิมจะถูกนําไปเก็บไวท่ี \amsoa\archive ใหทําสําเนาไปไวท่ี Server สํารองดวย  
กอนดําเนินการใหปรับ script timeout ท่ี Config foxweb เปน 900 วินาที 
 

 
การสํารองขอมูล 
 ผูดูแลระบบตองใหความสําคัญกับขอมูลเปนอยางสูง เนือ่งจากจะมีการทํางานบนระบบ e-
Office ตลอดเวลา ดังนั้นขอมูลในสวนของดาตาเบสจะมีการเปล่ียนแปลงอยูเกือบจะตลอดเวลา 
ควรมีการ backup ทุกวันและจัดเก็บไวท่ี folder ตางกัน เชน backup ของวันจนัทรเกบ็ไวท่ี 
\backup\mon วันอังคารเก็บไวท่ี \backup\tue เปนตน และซํ้าไดเม่ือครบสัปดาห 
 การ backup แนะนําใหใช Schedule Task รวมกับ xcopy.exe  
  การ restore ขอมูลตองใชขอมูลท่ี backup ไววันเดียวกันเทานั้นหามใชตางวันมาผสมกัน
เด็ดขาด 

ถาเปนไปไดควรจัดหา BACKUP SERVER  ซ่ึงจะมีการติดต้ังโปรแกรมทุกอยางเหมือน 
server จริง (โดยใช IP ภายใน server ท่ีทํางานจริงจะใช IP จริง)  
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ตอนท่ี 4 ภาคผนวก 
เทคนิคการใชงาน AMS e-Office และ คําถามท่ีพบบอย 
 การอางอิงเอกสารอ่ืนท่ีอยูในระบบ e-Office และการอาง URL  
 การนํางานใน e-Office ไปแสดงในท่ีอ่ืนๆ เชน สําหรับการตรวจ QA 
 อยากใหมีการแสดงหนวยท่ีเปนเจาของงาน และการอางอิงเลขท่ีหนังสือ 

เทคนิคการต้ังช่ือเร่ืองเพ่ือสะดวกในการสืบคน 
My Filing ดีอยางไร  
ประโยชนการแสดงนัดหมายลวงหนา 3 เดือนในหนาจอหลัก 
Login เขาระบบไมได  
FoxWeb Time Out  
วิธีแกปญหา Browser (IE7) แสดงภาษาไทยไมถูกตอง 

ระบบคอมพิวเตอร เครือขาย ท่ีสามารถใช AMS e-Office และ AMS e-Office Exchange 
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การอางอิงเอกสารอื่นท่ีอยูในระบบ e-Office และการอางอิง UR 
รูปแบบท่ี 1 อางอิง:[Ref no1, Ref no2,…. Ref noN] 
รูปแบบท่ี 2 อางอิง:[http://www.cnn.com,www.ams.cmu.ac.th] 
รูปแบบท่ี 3 อางอิง:[ Ref no1, Ref no2,http://www.cnn.com,www.ams.cmu.ac.th] 

 
อางอิงไดท่ีไหน 

 1.ในการจดัสรางงานใหม อางอิงไดท่ีชอง ขอเสนอประกอบ 

 
 2.ในการดําเนนิการเร่ืองท่ีมาถึงทาน อางอิงไดท่ีชอง ขอความตอทาย 

 
 3.ในสมุดบันทึก อางอิงได ทุกแหงในขอความบันทึก 
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การนํางานใน e-Office ไปแสดงในท่ีอ่ืนๆ เชน สําหรับการตรวจ QA 
 ในการตรวจสอบ QA หนวยงานตองจัดเตรียมเอกสารจํานวนมากเชนรายงานการ
ประชุมตางๆ เอกสารการไดรับเชิญเปนวิทยากร ฯลฯ  AMS e-Office ชวยทานไดในกรณีท่ี
ทานจัดทําเพื่อการตรวจสอบเปนรูปแบบ Web page  
 การอางอิงงานตางๆในระบบ e-Office ใช HTML TAG ดังนี ้
<a href=”http://<your e-Office server>/scripts/foxweb.exe/oa_qa?<Ref. no.>”>ช่ือเร่ือง
</a>  
ตัวอยาง <a href=http://202.xx.xx.xxx/scripts/foxweb.exe/oa_qa?YG0QLJTI>ประชุม
วิชาการ2549</a> 
 
อยากใหมีการแสดงหนวยท่ีเปนเจาของงาน และการอางอิงเลขท่ีหนังสือ 
 ใหใชประโยชนจากการต้ังช่ือเร่ือง  

 
ใหสังเกต  [22,03] คําส่ังท่ี 012/2549  
22 เปนรหัสท่ีหนวยงานทานวางระบบไว 
03 เปนรหัสไฟลยอยในหนวยงานน้ัน 
012/2549 เปนเลขท่ีคําส่ัง   

เม่ือทานไดต้ังระบบรหัสสําหรับหนวยงานและรหัสการเก็บงานเปนหมวดหมูแลวให
นํามาใชเปนสวนตน กอนช่ือเร่ือง จะทําใหการสืบคนทําไดงายมาก 

 
หรือการอางอิงเลขท่ีหนังสือดังตัวอยางขางบนเม่ือทําการสือคนก็สามารถนําเลขท่ีหนังสือ
นั้นๆมาทําการสืบคนได 
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เทคนิคการต้ังชื่อเร่ืองเพ่ือสะดวกในการสืบคน  

การต้ังช่ือเรื่องจะเปนประโยชนสําหรับการสืบคนงานในภายหลัง โดยการใชประโยชนจากสวนตนของช่ือเรื่อง
ใหกําหนดรหัสของหนวยงาน จากน้ันตามดวยช่ือเรื่อง ช่ือเรื่องควรจะมีความหมายท่ีครบถวนไดใจความ เชน ถา
ทานใชหัวขอ เชญิประชุม กับ [15-07] เชิญประชุมกรรมการ QA จะเห็นไดวาทานสามารถสืบคนจาก[15-07] 
สมมุติวา 15 เปนรหัสการเก็บงานของ QA และ 07 เปนรหัสยอยสําหรับเรื่องการประชุมของ QA หรือทานอาจจะ
สืบคนจากคําวา QA ก็ยอมได  
การอางอิงเลขที่หนังสือดังตัวอยางเมื่อทําการสืบคนก็สามารถนําเลขที่หนังสือน้ันๆมาทําการสืบคนได  

 
ใหสังเกต [22,03] คําสั่งที่ 012/2549  
22 เปนรหัสที่หนวยงานทานวางระบบไว  
03 เปนรหัสไฟลยอยในหนวยงานน้ัน สําหรับเก็บคําสั่ง  
012/2549 เปนเลขที่คําสั่ง  
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การคนหาเอกสาร  

1. ถาเปนเอกสารที่ทานเปนผูทําขึ้นใหใชการสืบคนงานเดิม(งานที่ทานเปนตนเรื่อง) หัวขอน้ียังมี
ประโยชนในการติดตามงานของทานวาผูรับงานไดดําเนินการไปอยางไรบาง  

 
 
2. ถาคาดวาเอกสารน้ันผูอื่นเปนตนเรื่องแตงานน้ันนาจะผานทาน ใหใชการสืบคนงานผาน 
หัวขอการสืบคนงานผานยังมีประโยชนในการตรวจสอบงานที่ผานทานในชวงวัน หรือวันที่
ทานตองการ และงานเหลาน้ันทานยังสามารถระบุไดวาผานทานในลักษณะเพ่ือทราบ เพ่ือ
พิจารณา เพ่ืออนุมัติ ฯลฯ  
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การอางอิงงานอ่ืนท่ีอยูในระบบ AMS e-Office และ การอางอิง Website (ver.>3.0)  

การอางอิงเอกสารอ่ืนที่อยูในระบบ e-Office และการอางอิง URL  
รูปแบบที่ 1 อางอิง:[Ref no1, Ref no2,…. Ref noN]  
รูปแบบที่ 2 อางอิง:[http://www.cnn.com,www.ams.cmu.ac.th]  
รูปแบบที่ 3 อางอิง:[ Ref no1, Ref no2,http://www.cnn.com,www.ams.cmu.ac.th]  
การเขียน "อางอิง:[ " ตองไมมีชองวาง  
การเขียนเลข Ref ควรใชวิธี copy มาใส เพราะไมมีปญหาเร่ือง ตัวอักษร O กับเลข 0  
อางอิงไดที่ไหน  
1.ในการจัดสรางงานใหม อางอิงไดที่ชอง ขอเสนอประกอบ  

 
 
2.ในการดําเนินการเรื่องที่มาถึงทาน อางอิงไดที่ชอง ขอความตอทาย  

 
 
3.ในสมุดบันทึก อางอิงได ทุกแหงในขอความบันทึก  
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แสดงผลที่ไดจากการอางอิงไวในงาน ทําใหสามารถ click เขาไปดู งานและ website ที่อางถึงได  

 
แสดงผลที่ไดจากการอางอิงไวในสมุดบันทึกในรายการงานรอคุณ(หนาจอหลัก) ทําใหสามารถ click เขาไปดูงาน
น้ันๆได  
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การอางอิงงานใน AMS e-Office เพ่ือนําไปแสดงในงานอ่ืน เชน ในเอกสาร QA  

การนํางานใน e-Office ไปแสดงในที่อื่นๆ เชน สําหรับการตรวจ QA ในการตรวจสอบ QA หนวยงานตอง
จัดเตรียมเอกสารจํานวนมากเชนรายงานการประชุมตางๆ เอกสารการไดรับเชิญเปนวิทยากร ฯลฯ AMS e-
Office ชวยทานไดในกรณีที่ทานจัดทําเพ่ือการตรวจสอบเปนรูปแบบ Web page การอางอิงงานตางๆใน
ระบบ e-Office ใช HTML TAG ดังน้ี  

<a href="http://<your e-Office server>/scripts/foxw eb.exe/oa_qa?<Ref. no.>">ช่ือเ ร่ือง</a> 
ตัวอยาง <a href=http://202.xx.xx.xxx/scripts/foxw eb.exe/oa_qa?YG0QLJTI>ประชุมวิชาการ2549</a>
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My Filing ดีอยางไร  

สืบเน่ืองจากงานในระบบจะมีจํานวนมาก จึงมีความตองการจัดงานไวเปนหมวดหมู(Filing)ของตนเอง หรือ
บางครั้งตองการมี comment สวนตัวในงานน้ันๆ ประกอบกับการต้ังช่ือเรื่องบางคร้ังสั้นเกินไป ทําใหการสืบคน
งานไมพบ จึงเปนที่มาของระบบ my Filing  
 
หัวขอน้ี มีไวสรางแฟมเก็บเอกสารสวนตัว เพ่ือความสะดวกในการเก็บและคนหาเอกสารตางๆ เอกสารจะ
สามารถถูกนําเขาเก็บไดจากขั้นตอน การสรางงานใหม การทํางานในงานรอคุณ สืบคนงานเดิม สืบคนงานผาน 
และหนังสือเวียน  

 
การนํางานเขาระบบ Filing จากการสรางงานใหม  
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การนํางานเขาระบบ Filing จากการทํางานที่สงมาถึงทาน  

 
การนํางานเขาระบบ Filing จากการสืบคนตางๆ  
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เมื่อทําการเก็บงานไวใน Filing แลวสามารถเรียกดูงานตางๆ ที่เก็บไว สามารถสืบคนตอ หรือปรับยายไปเก็บใน 
Filing อื่นได  

 
เมื่อทําการเก็บงานไวใน Filing แลวสามารถมีบันทึกเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานน้ันๆเปนการสวนตัว โดยไม
เปล่ียนแปลงรายละเอียดของานในระบบ  
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ประโยชนการแสดงนัดหมายลวงหนา 3 เดือนในหนาจอหลัก(ver.>3.0)  

สืบเน่ืองจากการทํางานมักจะมีการขอนัดหมายเชนการประชุม บางครั้งลวงหนาเปนเดือน ทําใหตองไปเปดสมุด
นัดหมายตรวจสอบวาวันน้ันวางหรือไม จึงไดมีหัวขอน้ีขึ้นไวแสดง และบันทึกนัดหมายไดทันทีที่มีการนัดหมาย  
นอกจากน้ันยังมีประโยชน ในการดูวาในสามเดือนขางหนามีงานอะไรท่ีไดวางแผนไวบาง อยางรวดเร็วเพียงเอา 
mouse ไปวางไวที่วันน้ันๆ  

 
เมื่อเล่ือน mouse ไปยังวันที่มีการนัดหมาย (มีสีฟา) จะมี popup แสดงรายการในวันน้ัน สามารถ click รายการเต็ม
มาดู และถามีการอางอิงงานไวก็สามารถ click เพ่ือดูรายละเอียดของงานน้ันทั้งหมดได  
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Login เขาระบบไมได  

 

 
ถาหนาจอใหภาพดังขางบน อาจจะเนื่องมาจากใส login name และ หรือ password ไม
ถูกตอง ใหทําการ login ใหมอีกคร้ัง ในกรณีท่ีม่ันใจวาใสขอมูลการ login ถูกตองแลว ให
ทานกด F5 หนึ่งคร้ังและรอสักครู (โดยเฉพาะการใชงานผาน modem) การ login ท่ีถูกตอง
เม่ือทาน submit จะปรากฎตัวอักขระท่ีอานไมออก เปนการเขารหัสของระบบซ่ึงถูกตอง
แลวไมผิดปกติ แตถาไมพบตัวอักขระดังกลาวทานจะเขาระบบไมได  
ถาทาน login ไมได โดยเฉพาะกับเคร่ืองท่ีทานยังไมเคย login เขาระบบ AMS e-Office มา
กอนใหตรวจสอบวา Browser อนุญาตใหใชงาน javascript (คงตองปรึกษาผูดูแลระบบ
ของทานหรือใหผูท่ีชํานาญการใช Browser ชวย)  
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FoxWeb Time Out  

 

 

 
ถาหนาจอใหภาพดังขางบน สาเหตุมากจาก Server กําลังทํางานเต็มกําลัง ทําใหงานของ
ทานเลยเวลาในการคอย อาจจะเกิดในช่ัวโมงเรงดวนหรือการสงไฟลขนาดใหญหลาย MB 
ขึ้นระบบ ใหทานรอสักครูแลวเลือกเมนู งานรอคุณ เพ่ือเริ่มการทํางานใหม งานที่ทานสง
ขึ้นระบบแลว time out จะไมไดรับการบันทึก ดังน้ันในกรณีที่ทานพิมพงานที่ยาวหลาย
บรรทัด ควรจัดทําใน Notepad จากน้ันจึง copy and paste  

วิธีแกปญหา Browser (IE7) แสดงภาษาไทยไมถูกตอง  

สืบเน่ืองจากการแสดงภาษาไทยของ Browser (IE7) มีความคลาดเคล่ือน มีการ
แสดงซ้ําคําในบรรทัดถัดไป สามารถแกไขดังน้ี  
1.ไปที่แถบ menu->Tools ตามภาพขางลาง  

 

 
2.ไปที่ General ไปที่ Acessibilities ตามภาพขางลาง  
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3.ให checked ที่ Ignore font styles specified on webpages ตามภาพขางลาง  
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ระบบคอมพิวเตอร เครือขาย ท่ีสามารถใช AMS e-Office 
 Minimum Spec.  

CPU Pentium III , RAM 512 MB 
 OS Windows 2003 พรอมติดต้ัง IIS6  หรือ OS ท่ีใหมกวา 
 ระบบเครือขายท่ีเช่ือมตอ Internet   
 อนึ่งระบบ AMS e-Office สามารถติดต้ังเปน Intranet ได 
 
ในกรณีท่ีมีการสงงานขาม Node เชนในองคกรขนาดใหญจะมีการตั้ง Node AMS e-Office 
ไวท่ีหนวยงานเชน คณะหรือวิทยาเขตตางๆ ท้ังนี้ Node ตางๆจะสงงานผานถึงกันดวยการ
ติดต้ัง AMS e-Office Exchange เพิ่มเติม 

 
 
 

 

 


