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คู่มือการใช้งาน ระบบสํานักงานอตัโนมัต ิ(E-office) 

 การเรียกใช้งานระบบ E-office  

เรียกใชจ้าก URL : http://E-office.lpc.rmutl.ac.th  โดยพมิพที์กล่องAddress bar เมือเขา้สู่ Browse จะปรากฏดงัรูป 

 การเข้าสู่ระบบ (Login) 

 เป็นการขอ Login เขา้สู่ระบบ มีขนัตอนดงันี 

1. คลิกช่อง รหสัผูใ้ช ้(User name) แลว้ป้อนรหสัผูใ้ช ้
2. คลิกช่อง รหสัผา่น (Password) แลว้ป้อนรหสัผา่น 
3. คลิกปุ่ม เขา้สู่ระบบ เพือทาํการเขา้สู่ระบบงาน 

หมายเหตุ : หรือจะเขา้ทาง Link ทีจดัเตรียมไวใ้หที้หนา้ Home page ของมหาวิทยาลยั หรือหนา้ Home page ของ
หน่วยงานต่าง ๆ  
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 ข้อควรรู้/ปฏิบตัิ ทวั  ๆ ไป 

1. เมือไดรั้บ รหสัผูใ้ช ้และ รหสัผา่น ความทาํการเปลียน รหสัผา่นใหม่เป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษหรือ

ตวัเลข หรือผสม  ความยาวไม่เกิน 10 ตวัอกัษร และเกบ็ไวเ้ป็นความลบัสาํหรับท่านเท่านนั (รหสัผูใ้ช ้

จะไม่สามารถทาํการเปลียนแปลงได)้ 

2. ใหท้าํการแกไ้ขประวติั ของตวัท่านเองใหถู้กตอ้งและตรงตามความเป็นจริงเสมอเพอืทีจะเป็นประโยชน์

ในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ 

3. งานทุกอยา่งทีลงทะเบียนแลว้จะไม่สามารถทาํการลบออกจากระบบได ้ดงันนัขนัตอนก่อนจะทาํการ

ลงทะเบียนงานต่าง ๆนนัจะตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งเสมอ (แต่งานทีลงทะเบียนแลว้สามารถทาํการ

แกไ้ขไดท้งัขอ้มูลและผูรั้บงานต่อ หากท่านเป็นตน้เรืองหรือผูล้งทะเบียนเอกสารนนั ๆ) 

4. เมือท่านเลิกใชง้านระบบ e-office จะตอ้งทาํการคลิกปุ่ม ออกจากระบบ ทุกครังเพือความปลอดภยัใน

ขอ้มูลและการใชง้าน และท่านไม่ควรบอก ชือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นใหใ้ครทราบเดด็ขาด 

 เมือ Login เข้าสู่ระบบได้แล้วจะเข้าสู่หน้าจอ ทปีรากฏดงัรูป 
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 เมนูหนังสือรอรับ 

 เมือท่าน Login เขา้มาหนา้ต่างหลกัจะแสดงงานทีรอท่านอยู ่(หนงัสือรอรับ ถา้มี) โดยงานจะเรียงตามวนัที 

และเวลาทีงานนนัส่งมายงัท่าน โดยหนา้ต่างหนงัสือรอรับนีจะแสดง รายละเอียดต่าง ๆ เช่น ระดบัความเร่งด่วน ชือ

เรือง วตัถุประสงค ์ผูส่้ง วนัทีและเวลา ทีส่งถึง ท่านสามารถเขา้ไปดู และทาํงานในแต่ละรายการได ้ 

1. คลิกซา้ยที ชือเรือง เพือทาํการเปิดอ่าน เซ็นรับ หรือส่งต่อหนงัสือ 

งานทีมาถึงท่านจะบอกรายละเอียดต่าง ทีสาํคญัรวมถึงเนือหาโดยยอ่ และหนงัสือฉบบัจริงจะมาในรูปแบบของ

ไฟลแ์นบ ซึงท่านสามารถทาํการคลิกซา้ยที ชือไฟลแ์นบ แลว้จะปรากฏหนา้ต่างใหม่เพือเปิดเอกสารไฟลแ์นบนนั ๆ 

เมืออ่านเรียบร้อยแลว้ใหท้าํการปิดหนา้ต่าง 

การรับงานและส่งต่อเอกสาร 
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การส่งต่อเอก

1. ท่านสาม

กลุ่มโดย

2. จะปราก

หลกั แล้

3. เช็คถูกห

4. คลิกทีปุ่ม

5. รายชือบุ

6. เลือกวตัถ

7. คลิกทีปุ่ม
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 เมนูหนังสือเวยีน 

เมือท่านตอ้งการทีจะดูหนงัสือเวียนทงัหมดของหน่วยงาน ทงัปัจจุบนัและยอ้นหลงัสามารถทาํไดด้งันี 

1. คลิกเลือกเมนู หนงัสือเวยีน จะปรากฏรายละเอียดของหนงัสือเวียนทงัหมดทีมีอยูใ่นระบบโดยจะ

เรียงลาํดบัตามวนัทีลงทะเบียนของเอกสารนนั ๆ และแบ่งแสดงเป็นหนา้หนา้ละ 50 รายการ 

2. คลิกซา้ยที เรือง ของหนงัสือหรือเอกสารนนั ๆ เพือเปิดทาํการอ่าน 

 

 ค้นหาเอกสาร ทงัหมด และหนังสือเวยีน  

1. เลือกรายละเอียดหวัขอ้ทีตอ้งการคน้หา เช่น คน้หาจาก เรือง สรุปเนือหา เลขทีเอกสาร รหสัเอกสาร 

2. ใสคาํคน้ทีตอ้งการคน้หา อาจจะพมิพเ์ตม็ประโยคหรือวา่ใส่บางคาํทีตอ้งการคน้หากไ็ด ้หากตอ้งการให้

แสดงทงัหมดใหใ้ส่เครืองหมาย % 

3. เลือกประเภทของหนงัสือ ภายนอก หรือ ภายใน (ถา้ท่านไม่รู้กไ็ม่ตอ้งเลือกกไ็ด)้ 

4. เลือก ประเภท วา่เป็น หนงัสือรับ หรือ หนงัสือส่ง (ถา้ท่านไม่รู้กไ็ม่ตอ้งเลือกกไ็ด)้ 

5. เลือกชนิดเอกสาร เช่น บนัทึกขอ้ความ หนงัสือ ประกาศ คาํสงั (ถา้ท่านไม่รู้กไ็ม่ตอ้งเลือกกไ็ด)้ 

6. เลือกวนัทีทีลงทะเบียนเอกสาร ระหวา่งวนัทีเท่าไหร่ถึงวนัไหน  (ถา้ท่านไม่รู้กไ็ม่ตอ้งเลือกกไ็ด)้ 

7. คลิกทีปุ่ม คน้หา เพือเริมทาํการคน้หาหนงัสือเวียน 

 

การดูและค้นหาหนังสือเวยีน 
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