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คู่มือการใช้งานโปรแกรม E-Missive สำหรับผู้ใช้งานระดับอำเภอเล่มนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสอนการใช้งาน

โปรแกรม E-Missive ให้กับผู้ใช้งาน โดยมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม เช่น การเข้าสู่ระบบ การเช็คหนังสือ    

ที่เข้ามาใหม่การรับหนังสือ/การเปิดดูหนังสือเข้าที่รับแล้ว การส่งหนังสือ/การดูหนังสือที่ส่งออก การยกเลิก

หนังสือที่ส่งออกแล้ว การค้นหารายงานหนังสือเข้า/รายงานหนังสือออก การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน 

ตลอดจนการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการใช้งานโปรแกรม E-Missive ฉบับนี้ จะทําให้   

ผู้เข้ามาใช้งานทุกท่านที่อ่านสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามได้และสามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างลุล่วงไปได้ดี  

ขอขอบคุณสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ผู้พัฒนาโปรแกรม E-missive ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน

และบุคลากรของสำนักงาน กศน. และขอขอบคุณนายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอด็ 

ที่มีส่วนช่วยเหลือให้แนวคิด ในการจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม E-Missive ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ 

 

ผู้จัดทำ 
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เรื่อง           หน้า 

การเข้าสู่ระบบ           1 

การเช็คหนงัสือที่เข้ามาใหม ่         2 

การรบัหนงัสอื/การเปิดดูหนังสือเข้าทีร่ับแล้ว       3 

การสง่หนงัสอื/การดหูนังสือทีส่่งออก        4 

การยกเลิกหนังสือทีส่่งออกแล้ว         6 

การค้นหารายงานหนงัสอืเข้า/รายงานหนงัสือออก                                               7 

การเพิม่/แก้ไขข้อมูลหน่วยงาน         9 

การเปลี่ยนรหสัผ่าน         10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 
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1.การเขา้สูร่ะบบ 

 1.1 ใหผู้้ใช้งานเข้าไปที่ http://roiet.nfe.go.th/e-missive จะพบหน้าตาโปรแกรมดังภาพ 

 
หน้าตาโปรแกรม e-office e-missive 

 1.2 .ให้ใส่ ชื่อผู้ใช้ รหัสผา่น และ รหัสลับ จากนั้นกดที่ปุม่ ตกลง (โดยช่ือผู้ใช้และรหสัผู้ดูแลระบบจะ

เป็นผู้กำหนดให้) 

 
หน้าต่างสำหรับใส่ช่ือผู้ใช้ รหัสผ่าน และ รหัสลับ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรม e-missive 

สำหรับผู้ใช้งานระดับอำเภอ 

http://roiet.nfe.go.th/e-missive
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 1.3 เมอืเข้าสูร่ะบบแล้วจะพบหน้าจอดังภาพ เป็นอันเสรจ็สิน้การเข้าสู้ระบบ 

 

หน้าตาโปรแกรมหลังเข้าสู่ระบบแล้ว 

 

2.การเช็คหนังสือท่ีเขา้มาใหม ่

 2.1 ใหผู้้ใช้กดที่เมนหูลักทางซ้ายมือ “หนังสือเข้าใหม”่ 

 
เมนหูลัก 
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2.2 เมือ่ผู้ใช้งาน กดเมนู “หนังสือเขา้ใหม่” จะพบหน้าจอดงัภาพ เป็นอันเสร็จสิ้น การเช็คหนังสอืที่เข้า

มาใหม ่

 
หนังสือเข้าใหม่ 

 

3.การรับหนังสือ/การเปิดดูหนังสือเขา้ท่ีรับแล้ว 

 3.1 ใหผู้้ใช้กดที่เมนหูลักทางซ้ายมือ “หนังสือเข้าใหม่” จากนั้นให้ผู้ใช้กด “ลงทะเบียนรับ” 

 
หน้าจอการรับหนังสือ 

 3.2 เมือ่กด “ลงทะเบียนรับ” เป็นอันเสร็จสิ้น  
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3.3 การเปิดดูหนังสือเข้าทีร่ับแล้ว ให้ผู้ใช้ไปที่ตารางเมนูค้นหาและรายงาน จากนั้นกดที่เมนู “หนังสือ

เข้าท่ีรับแล้ว” 

 
เมนคู้นหาและรายงาน 

3.4 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “หนังสือเขา้ท่ีรับแล้ว” จะพบหนา้จอดังภาพ เป็นอันเสรจ็สิ้น 

 
หน้าจอโปรแกรมหลังกดเมนู “หนังสือท่ีรับเข้าแล้ว” 

4.การส่งหนังสือ/การดูหนังสือท่ีส่งออก 

 4.1 ให้ผู้ใช้กดที่เมนหูลักทางซ้ายมือ “ส่งหนังสือให้ กศน.จงัหวัด” 

 
เมนูหลัก 
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 4.2 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “ส่งหนังสือให้ กศน.จังหวัด” จะพบหน้าจอดังภาพ 

 
หน้าจอโปรแกรมเมนู “ส่งหนังสือให้ กศน.จังหวัด” 

4.3 ให้ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดหนังสือทีจ่ะส่งให้ชัดเจน ความสำคัญ เลขที่หนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง 

รายละเอียด ไฟล์แนบ หน่วยงานท่ีรับ จากนั้นกดที่ปุม่ “สง่หนังสือราชการ” 

 
หน้าจอโปรแกรมเมนู “ส่งหนังสือให้ กศน.จังหวัด” 

4.4 การเปิดดูหนังสือทีส่่งออกแล้ว ให้ผู้ใช้ไปที่ตารางเมนูค้นหาและรายงาน จากนั้นกดที่เมนู 

“หนังสือออก” 

 
เมนคู้นหาและรายงาน 
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4.5 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “หนังสือออก” จะพบหน้าจอดงัภาพ เป็นอันเสร็จสิ้น 

 

หน้าจอโปรแกรมเมนู “หนังสือออก” 

5.การยกเลิกหนังสือท่ีส่งออกแล้ว 

5.1 ใหผู้้ใช้ไปที่ตารางเมนูค้นหาและรายงาน จากนั้นกดที่เมนู “หนังสือออก” 

 
เมนคู้นหาและรายงาน 

5.2 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “หนังสือออก” จะพบหน้าจอดงัภาพ จากนั้นก็ทีปุ่่ม “ยกเลิก” 

 

หน้าจอโปรแกรมเมนู “หนังสือออก” 
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 5.3 ระบบจะข้ึนแจง้เตือนว่า ยกเลิกเรียบร้อยแล้ว ให้กดที่ปุม่ “ตกลง”   

 
หน้าจอแจ้งเตือนการยกเลิกหนังสือออก 

5.4 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “หนังสือออก” จะพบหน้าจอดงัภาพ หนังสอืตัวที่ยกเลิกจะเป็นแถบสีเทา  

 
หน้าจอโปรแกรมเมนู “หนังสือออก” หลังจากยกเลิกหนังสือออกแล้ว 

6.การค้นหารายงานหนังสือเขา้/รายงานหนังสือออก 

6.1 สำหรบัการค้นหารายงานหนังสือเข้า ให้ผู้ใช้ไปที่ตารางเมนูค้นหาและรายงาน จากนั้นกดทีเ่มนู 

“รายงานหนังสือเขา้” 

 
เมนคู้นหาและรายงาน 
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 6.2 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “รายงานหนังสือเขา้” จะพบหน้าจอดังภาพ 

 

 6.3 ให้กดเลือกวันท่ีเริ่มต้น และวันท่ีสุดท้าย ที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

จะพบหน้าจอดังภาพ  

 

  

6.4 สำหรบัการค้นหารายงานหนังสือออก ใหผู้้ใช้ไปที่ตารางเมนูค้นหาและรายงาน จากนั้นกดที่เมนู 

“รายงานหนังสือออก” 

 
เมนคู้นหาและรายงาน 
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6.5 จากนั้นเมื่อกดที่เมนู “รายงานหนังสือออก” จะพบหนา้จอดังภาพ 

 

 6.6 ให้กดเลือกวันที่เริ่มต้น และวันทีสุ่ดท้าย ที่ต้องการออกรายงาน จากนั้นกดปุ่ม “แสดงรายงาน” 

จะพบหน้าจอดังภาพ 

 

7.การเพ่ิม/แก้ไขข้อมลูหน่วยงาน 

 7.1 การเพิ่มข้อมูล หรือแก้ไขข้อมลู ให้ไปทีมุ่มข้างบนด้านขวา จะพบเมนู “การแก้ไขข้อมลู

หน่วยงาน”  

 
หน้าจอแสดงเมนู “การแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน” 
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 7.2 จากนั้นจะพบหน้าจอดังภาพ สามารถกรอกข้อมลู ตำบล E-Mail เบอร์โทรศัพท์ Website ชื่อ

ผู้บริหาร เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร จากนั้นกดปุ่ม “บนัทึก” เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูล  

 
หน้าจอเมนู “การแก้ไขข้อมูลหน่วยงาน” 

8.การเปลี่ยนรหัสผา่น 

 8.1 การแก้ไขรหสัผ่าน ให้ไปที่มุมข้างบนด้านขวา จะพบเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 
หน้าจอแสดงเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน” 

 8.2 จากนั้นจะพบหน้าจอดังภาพ สามารถกรอกข้อมลู รหัสผ่านเดิม รหัสผา่นใหม่ รหัสผ่านใหม่อีก

ครั้ง จากนั้นกดปุม่ “บันทึก” เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูล 

 
หน้าจอแสดงเมนู “การแก้ไขรหัสผ่าน” 
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ขอขอบคุณ 

สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย            ผู้พัฒนาโปรแกรม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1        ผู้พัฒนาโปรแกรมก่อนหน้า 

คณะกรรมการ ICT สพป.พจิิตรเขต 1              ผู้จัดทำโปรแกรม 

  

ท่ีปรึกษา 

นายสุรัติ  วิภักดิ ์                     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จงัหวัดรอ้ยเอ็ด 

นายสัญญา  ยุบลชิต                               รองผูอ้ำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 

ผู้ปรับปรุงแก้ไข/ดูแล e-missive ของสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายกฤตลักษณ์  ชาวัตร              นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดรอ้ยเอ็ด
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