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การใชงานสาํหรับบุคลากรปจจุบัน 
 

 

 

 

 

 

 

  



การทํางานของระบบขอหนังสือรับรองของบุคลากรปจจุบัน  

Login => เขาเมนูขอหนังสือรับรอง => ตรวจเชคขอมูล/เพ่ิมเหตุผล => รอเรียกรับใบรับรอง 

คําอธิบาย 

      การขอหนังสือรับรองของพนักงานมหาวิทยาลัยจะถูกแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือภาษาอังกฤษและ

ภาษาไทย เนื่องจากท้ังสองรูปแบบมีกระบวนการท่ีตางกัน โดยการขอหนังสือรับรองจะมีรายละเอียดดังนี้ 

    1. การจัดการขอใบรับรองรูปแบบภาษาไทย สามารถจบกระบวนการภายในสวนงาน เม่ือเสร็จ

กระบวนการแลวสามารถรับไดท่ีสวนงานของตัวเอง 

 2. การจัดการขอใบรับรองรูปแบบภาษาอังกฤษ จะตองผานการตรวจสอบภาษาจากเจาหนาท่ีกอง

วิเทศสัมพันธ สํานักงานมหาวิทยาลัย เม่ือเสร็จแลวสามารถรับไดท่ีกองบริหารงานบุคคล สํานักงาน

มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. การเขาสูระบบ  

 ผูใชสามารถเขาสูระบบขอหนังสือรับรองไดท่ี ( https://hr.mis.cmu.ac.th ) และเขาสูระบบดวย

อีเมลมหาวิทยาลัย (@cmu.ac.th) ดังรูป 

 

รูปท่ี  1 หนาจอแรกของการเขาสูเวบไซตวิธีท่ี 1 

หรือ เขาระบบ CMUMIS จะพบ โลโก HR Portal มุมบนดานขวามือ  

 

รูปท่ี  2 หนาจอแรกของการเขาสูเวบไซตวิธีท่ี 2 



 

รูปท่ี  3 หนาจอการล็อกอินเขาสูระบบ 

 

หากไมพบสิทธิ์การใชงาน คือไมเปนบุคลากรปจจุบันในระบบ ระบบแสดงหนาจอดังรูป 

 

รูปท่ี  4 หนาจอแสดงการไมพบสิทธิ์การใชงาน 

 



2. การเขาใชงานระบบ 

 

รูปท่ี  5 หนาจอแสดงการคนหาระบบขอหนังสือรับรอง 

 

เม่ือเขาสูระบบแลวระบบจะแสดงหนา Dashboard ของ CMU HR ตัวอยางดังรูป  

ผูใชงานสามารถเขาสูหนา ขอหนังสือรับรอง ไดดังนี้ 

1. คนหาเมนู Search แลวพิมพชื่อระบบ ขอหนังสือรับรอง ดังรูปท่ี 5 

2. เลือกเมนู ขอหนังสือรับรอง เพ่ือเขาสูหนาระบบขอหนังสือรับรอง ดังรูปท่ี 5 

 

 

 

  



3. เพ่ิมคํารองขอหนังสือรับรอง 

3.1 การขอความยินยอมใหใชงานขอมูลสวนตัวสําหรับระบบขอหนังสือรับรอง 

เม่ือเขาสูหนาเพ่ิมคํารองขอหนังสือรับรองแลวระบบจะใหผูใชงานเลือกยินยอมใหใชงาน

ขอมูลสวนตัว เพ่ือนําไปใชในระบบขอหนังสือรับรองในข้ันตอนตางๆ ในระบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ผูใชงานสามารถคลิกเลือกยินยอมการเปดเผยขอมูลท่ีปุม  

หมายเลข 2 ปุม “ตกลง” สําหรับยืนยันการยินยอมเพ่ือเขาสูกระบวนการถัดไป หรือ 

“ยกเลิก” เพ่ือกลับสูหนาหลัก 

 

รูปท่ี  6 หนาจอ ขอแสดงความยินยอมการใหใชงานขอมูลสวนตัวของผูใชงาน 

  



3.2 การกรอกขอมูลขอหนังสือรับรอง  

หนาฟอรมขอหนังสือรับรองจะถูกแบงออกเปนสองสวน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  สวนของขอมูลสวนตัวจะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูขอหนังสือรับรอง 

หมายเลข 2 สวนขอมูลเพ่ิมเติม จะมีกระบวนการยอยใหกรอกรายละเอียดอีก 4 ข้ันตอน 

ไดแก เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง ภาษา เบอรโทรศัพทติดตอ และ ยืนยันขอมูล 

 

รูปท่ี  7 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสอืรับรอง 

 

  



ข้ันตอนท่ี 1 เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง 

 ใหเลือกเหตุผลในการขอหนังสือรับรอง โดยมี 3 ตัวเลือก ไดแก ติดตอสถาบันการเงิน ขอวีซาเดินทาง 

และอ่ืนๆ 

o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง ติดตอสถาบันการเงิน 

 

รูปท่ี  8 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอสถาบันการเงิน 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ติดตอสถาบันการเงิน จะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน มี

รายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 2 ผูใชกรอก เหตุผลเพ่ิมเติม โดยตองพิมพรายละเอียดการขอใหผูอนุมัติการพิจารณาใน

สวนติดตอสถาบันการเงิน เชน กูซ้ือบาน 

หมายเลข 3 ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกเหตุผลเรียบรอยแลว 

 

  



o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง ขอวีซาเดินทาง 

 

รูปท่ี  9 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ขอวีซาเดินทาง 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ขอวีซาเดินทาง จะแบงออกเปน 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานเลือกประเทศท่ีจะเดินทางไป (สามารถพิมพเปนชื่อประเทศภาษาอังกฤษได) 

หมายเลข 2  ใหผูใชงานเลือกวันท่ีเดินทาง 

หมายเลข 3 ใหผูใชงานกรอกเหตุผลการเดินทาง เชน ศึกษาดูงาน,พักรอน 

หมายเลข 4 ใหผูใชงานแนบเอกสารการเดินทาง เชน ท่ีพักท่ีจองไว,ตัวเครื่องบิน (แนบไฟล .jpg,    

.jpeg, .png, .pdf เทานั้น) 

หมายเลข 5 ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว 

  



o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง อ่ืนๆ 

 

รูปท่ี  10 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม อ่ืนๆ 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน อ่ืนๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานกรอกเหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวเลือกท่ีระบบมีใหขางตน 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกเหตุผลเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้ันตอนท่ี 2 ภาษา 

 

รูปท่ี  11 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ภาษา 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ภาษา จะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานเลือกภาษาท่ีตองการขอและกรอกจํานวนสําเนาท่ีตองการ 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้ันตอนท่ี 3 เบอรโทรศัพทติดตอ 

 

รูปท่ี  12 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม เบอรโทรศัพทติดตอ 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน เบอรโทรศัพทติดตอ เนื่องจากในสวนของเบอรโทรศัพทท่ี

ใหไวจะเปนการดึงมาจากขอมูลระบบ CMUMIS และจะใชในการติดตอกลับไปยังผูขอใบรับรอง หากมีเหตุ

ฉุกเฉิน ผูใชงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพท หรือ ไมสะดวกใหติดตอไปยังเบอรขางตน ทางระบบจึง

จําเปนใหผูใชตรวจสอบเพ่ือยืนยัน หรือ เปลี่ยนแปลงเบอรติดตออีกครั้ง (เบอรโทรศัพทนี้จะใชกับเฉพาะ

ใบรับรองชุดท่ีขอนี้เทานั้น) โดยจะมีข้ันตอน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานตรวจสอบเบอรโทรศัพทหากตองการเปลี่ยนแปลงผูใชงานสามารถกรอกเบอร

โทรท่ีจะใหทางเจาหนาท่ีติดตอกลับไดเลย 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 

 

 

  



ข้ันตอนท่ี 4 ยืนยันขอมูล 

 

รูปท่ี  13 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ยืนยันขอมูล 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ยืนยันขอมูล ระบบจะใหผูใชตรวจสอบ เพ่ือยืนยันขอมูล

สําคัญอีกครั้ง หากมีขอผิดพลาด ผูใชงานสามารถกลับไปแกไขไดโดนคลิกท่ีปุมดานหนาข้ันตอน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

หมายเลข 1  ปุม “เครื่องหมายดินสอ” สําหรับผูใชงานกลับไปแกไขขอมูลท่ีอยูในแตละข้ันตอน 

หมายเลข 2  ปุม “ยืนยัน” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 

 

 



4. สถานะคําขอหนังสือรับรอง 

  หากตองการเรียกดูสถานะของใบคําขอหนังสือรับรอง ใหไปยังเมนูดานซายมือท่ี “สถานคําขอหนังสือ

รับรอง” แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  14 หนาจอแสดงรายการสถานะคําขอหนังสือรับรอง 

 

หมายเลข 1  แถบซายมือ เพ่ิมคําขอรองขอหนังสือรับรอง 

หมายเลข 2 แถบซายมือ สถานะคําขอหนังสือรับรอง (หนาปจจุบัน) 

หมายเลข 3 ปุม “คนหา” สําหรับกรองขอมูลการคนหาการขอหนังสือรับรองของผูใชงาน 

           หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดขอมูลของการขอใบรับรองเบื้องตน 

หมายเลข 5 สวนแสดงสถานะข้ันตอนการขอใบรับรองเบื้องตน 

หมายเลข 6 ปุม “ดูขอมูล” ผูใชงานสามารถดูขอมูลรายละเอียดการขอใบรับรองท้ังหมดเม่ือคลิกท่ี

ปุมนี้ 

  



เม่ือคลิกปุม ดูขอมูลจากหนาสถานะคําขอหนังสือรับรองแลวระบบจะแสดงหนา รายละเอียด

หนังสือรับรอง แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  15 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานของใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอธิบายการขอใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 3 แสดงไฟลแนบ กรณีท่ีผูใชงานมีการแนบเอกสารการขอใบรับรอง 

           หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดสถานะกระบวนการการขอใบรับรองสําหรับติดตาม (Tracking) 

หมายเลข 5 ปุม “ยกเลิกคําขอ” จะแสดงใหผูใชสามารถกดยกเลิกไดจนกวาเจาหนาท่ีจากหนวยงาน

จะกดยอมรับคําขอเพ่ือเขาสูกระบวนการถัดไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

การใชงานสาํหรับเจาหนาท่ีสวนงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การทํางานของระบบขอหนังสือรับรองของเจาหนาท่ีสวนงาน 

เม่ือมีผูยื่นใบคําขอหนังสือรับรองมาในระบบ หากขอเปนภาษาไทย และไมใชผูบริหารสวนงาน

เจาหนาท่ีสวนงานสามารถจัดทําหนังสือรับรองได โดยกระบวนการมีดังนี้ 

Login => จัดการหนังสือรับรอง => ตรวจสอบขอมูล/แกไข => เสนอลงนาม => ติดตอผูขอ

หนังสือรับรองมารับเอกสาร 

1. การเขาใชงานระบบ 

เจาหนาท่ีสามารถเขาสูหนา จัดการหนังสือรับรอง ได 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 

หมายเลข 1 คนหาเมนู Search แลวพิมพชื่อเมนู จัดการหนังสือรับรอง  

หมายเลข 2 เลือกเมนู จัดการหนังสือรับรอง เพ่ือเขาสูหนาจัดการหนังสือรับรอง (ระบบจะมีเลขแจง

เตือนเม่ือมีเอกสารท่ีตองจัดการ) และสามารถกดติดดาวเพ่ือเพ่ิมไปยังแทบติดดาว (option)  

หมายเลข 3 เมนูติดดาว สวน จัดการหนังสือรับรอง (เนื่องจากมีการกดติดดาว) สามารกดดาวออก

เพ่ือยายเมนูออกจาก เมนูติดดาว  

 

รูปท่ี  16 หนาจอแสดงการคนหาระบบของเจาหนาท่ี 

  



วิธีท่ี 2 

หมายเลข 4 User Profile ผูใชงานสามารถกดดูขอมูลตัวเองและเขาสูเมนูสําคัญอ่ืนๆ ไดจากเมนู

นี้ 

 

รูปท่ี  17 หนาจอแสดงการเขาใชงานของเจาหนาท่ี เมนู User Profile 

 

เจาหนาท่ีสามารถเขาสูหนา จัดการหนังสือรับรอง ไดดังนี้ 

หมายเลข 1 รายการ ผูใชงานสามารถใชงานเมนูสําคัญอ่ืนๆไดจากแทปนี้ 

หมายเลข 2 จัดการหนังสือรับรอง ผูใชงานสามารถกดเขาใชงานเมนูจัดหนังสือรับรองไดจากเมนู

นี้ 

 

 

 

 



2. จัดการหนังสือรับรอง  

2.1 การคนหารายการขอหนังสือรับรอง 

สําหรับเรียกดูรายการท่ีมีบุคลากรในสวนงานยื่นคําขอหนังสือรับรองผานระบบ โดยไปยังเมนู 

“จัดการหนังสือรับรอง” เจาหนาท่ีสามารถทําการกรองคนหาขอมูลไดตามเง่ือนไขตางๆ แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  18 หนาจอแสดงรายการขอหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1  เจาหนาท่ีสามารถกรองขอมูล (filter) การคนหาได 

หมายเลข 2 ปุม “คนหา” ยืนยันการคนหาการขอหนังสือรับรองของผูใชงาน 

หมายเลข 3 ปุม สวนแสดงรายละเอียดขอมูลของการขอใบรับรองเบื้องตน 

           หมายเลข 4 สวนแสดงสถานะข้ันตอนการขอใบรับรองเบื้องตน 

หมายเลข 5 ปุม “ดูขอมูล” ผูใชงานสามารถดูขอมูลรายละเอียดการขอใบรับรองเพ่ือจัดการ

ในข้ันตอนถัดไปไดจากปุมนี้ 

  



2.2 การเรียกดูขอมูล 

เม่ือคลิกปุม “ดูขอมูล” แสดงรายละเอียดขอมูลการขอหนังสือรับรอง ดังรูป 

 

รูปท่ี  19 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง 

 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานของใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอธิบายการขอใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 3 แสดงไฟลแนบ กรณีท่ีผูใชงานมีการแนบเอกสารการขอใบรับรอง 

หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดสถานะกระบวนการการขอใบรับรองสําหรับติดตาม 

(Tracking) 

  หมายเลข 5 ปุม “ยอมรับคําขอ” จะแสดงใหเจาหนาท่ีกดยอมรับ (เม่ือกดยอมรับแลว

ใบรับรองจะเขาสูกระบวนการขออนุมัติผูขอใบรับรองจะไมสามารถกดยกเลิกได) 



2.3 การยอมรับคําขอ 

เม่ือคลิกปุม “ยอมรับคําขอ” ใบรับรองจะเขาสูกระบวนการและเปลี่ยนสถานะเปน 

ตรวจสอบโดยสวนงานตนสังกัด เพ่ือรอตรวจสอบความถูกตองของใบขอพรอมกับบันทึกเวลาท่ีกด

ยอมรับ แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  20 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนงัสือรับรอง ตรวจสอบโดยสวนงานตนสังกัด 

 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสถานะพรอมเวลาท่ีกดยอมรับ 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

  



2.4 การ Preview หนังสือรับรอง 

เม่ือคลิกปุม “PREVIEW” จะเปนการแสดงตัวอยางหนังสือรับรองในรูปแบบฟอรม ดังรูป  

 

รูปท่ี  21 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง Preview 

หมายเลข 1  เจาหนาท่ีกรอกเลข อว. หนังสือ 

หมายเลข 2  แสดงขอความพารากราฟตรงกลาง เจาหนาท่ีสามารถแกไขไดละจะแสดง

ตัวอยางแบบเรียลไทมดานขวามือ 

หมายเลข 3  เจาหนาท่ีเลขรายชื่อผูลงนาม 

หมายเลข 4  Noted เจาหนาท่ีสามารถพิมพขอความในชอง Noted เพ่ือเตือนเก่ียวกับ

ใบรับรองฉบับนี ้(จะไมเขาไปอยูในฟอรมหนังสือรับรอง) 

หมายเลข 5  ปุม “บันทึก” จะเปนการบันทึกฟอรมท่ีแกไข 

หมายเลข 6  ปุม “EXPORT” จะเปนการบันทึกฟอรมท่ีแกไขอัตโนมัติพรอม Export ไฟล 

Microsoft word ออกมา 

หมายเลข 7 ปุม “กลับ” จะเปนการกลับไปหนา Preview 



2.5 การจัดทําหนังสือรับรองสําเร็จ 

เม่ือคลิกปุม “บันทึก” และ “กลับ” และ จัดทําหนังสือรับรองตามกระบวนการ และลงนาม

เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” ระบบจะสงอีเมลแจงผูขอหนังสือรับรองใหมารับท่ีสวนงาน 

ดังรูป 

 

รูปท่ี  22 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง ตรวจสอบโดยสวนงานตนสังกัด 

หมายเลข 1  ปุม “จัดทําสําเร็จ” เม่ือกดแลวจะเปนการกดเพ่ือจบกระบวนการ Preview 

และสงเมลแจงใหเจาของใบคํารองอัตโนมัติ 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือเชคขอมูลและจัด

แบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนังสือรับรอง 



เม่ือคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” จะเปลี่ยนเปนปุม “รับหนังสือรับรองแลว” แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  23 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง จัดทําสําเร็จ 

หมายเลข 1  ปุม “รับหนังสือรับรองแลว” เม่ือกดแลวจะเปนการกดเพ่ือจบกระบวนการทํา

หนังสือรับรอง ควรกดเม่ือมีการมารับหนังสือรับรองใบจรงิเรียบรอยแลว 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนงัสือรับรอง 

เม่ือผูยื่นคําขอหนังสือรับรอง มารับท่ีเจาหนาท่ีสวนงานแลว ใหคลิกปุม “รับหนังสือรับรองแลว” เปน

การสิ้นสุดกระบวนการ แสดงดังรูป 



 

รูปท่ี  24 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง รับหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 2  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจัดการหนังสือรับรอง 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

การใชงานสาํหรับเจาหนาท่ี 

กองบริหารงานบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



การทํางานของระบบขอหนังสือรับรองของเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคล 

คําอธิบาย 

      การจัดการขอหนังสือรับรองของเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคลจะถูกแบงออกเปน 3 รูปแบบ เนื่องจาก

แตละรูปแบบจะมีกระบวนการท่ีตางกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การจัดการขอใบรับรองรูปแบบภาษาไทย สําหรับผูบริหาร  

2. การจัดการขอใบรับรองรูปแบบภาษาไทย สําหรับผูเกษียณ 

3. การจัดการขอใบรับรองรูปแบบภาษาอังกฤษ จะตองผานการตรวจสอบภาษาจากเจาหนาท่ีกอง

วิเทศสัมพันธ 

 

  



1. การเขาใชงานระบบ 

เจาหนาท่ีสามารถเขาสูหนา จัดการหนังสือรับรอง ได 2 วิธี ดังนี้ 

วิธีท่ี 1 

หมายเลข 1 คนหาเมนู Search แลวพิมพชื่อเมนู จัดการหนังสือรับรอง  

หมายเลข 2 เลือกเมนู จัดการหนังสือรับรอง เพ่ือเขาสูหนาจัดการหนังสือรับรอง (ระบบจะมีเลขแจง

เตือนเม่ือมีเอกสารท่ีตองจัดการ) และสามารถกดติดดาวเพ่ือเพ่ิมไปยังแทบติดดาว (option)  

หมายเลข 3 เมนูติดดาว สวน จัดการหนังสือรับรอง (เนื่องจากมีการกดติดดาว) สามารกดดาวออก

เพ่ือยายเมนูออกจาก เมนูติดดาว  

 

รูปท่ี  25 หนาจอแสดงการคนหาระบบของเจาหนาท่ี 

  



วิธีท่ี 2 

หมายเลข 4 User Profile ผูใชงานสามารถกดดูขอมูลตัวเองและเขาสูเมนูสําคัญอ่ืนๆ ไดจากเมนู

นี้ 

 

รูปท่ี  26 หนาจอแสดงการเขาใชงานของเจาหนาท่ี เมนู User Profile 

เจาหนาท่ีสามารถเขาสูหนา จัดการหนังสือรับรอง ไดดังนี้ 

หมายเลข 1 รายการ ผูใชงานสามารถใชงานเมนูสําคัญอ่ืนๆไดจากแทปนี้ 

หมายเลข 2 จัดการหนังสือรับรอง ผูใชงานสามารถกดเขาใชงานเมนูจัดหนังสือรับรองไดจากเมนู

นี้ 

 

 

 

 



2. การคนหารายการหนังสือรับรอง 

สําหรับเรียกดูรายการท่ีมีบุคลากรยื่นคําขอหนังสือรับรองผานระบบ โดยไปยังเมนู “จัดการ

หนังสือรับรอง” เจาหนาท่ีสามารถทําการกรองคนหาขอมูลไดตามเง่ือนไขตางๆ แสดงดังรูป 

 

 รูปท่ี  27 หนาจอแสดงการจัดการหนังสือรับรองสําหรับเจาหนาท่ีกองบุคคล 

การจัดการหนังสือรับรอง  มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  เมนู “จัดการหนังสือรับรอง” คือเมนูสําหรับกรองขอมูล (filter) คนหาขอมูล 

เพ่ือเขาไปจัดการใบคํารองตางๆได  

หมายเลข 2 เมนู “จัดการผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย” คือเมนูสําหรับเพ่ิมรายชื่อผูบริหาร 

เพ่ือลงนามในหนังสือรับรอง 

หมายเลข 3 เมนู “คนหาบุคลากรเกษียณ” คือเมนูสําหรับคนหาและเพ่ิมคํารองขอใบรับรอง

รูปแบบเกษียณ 

หมายเลข 4  เจาหนาท่ีสามารถเลือกกรองขอมูล (filter) การคนหาได 

หมายเลข 5  ปุม “คนหาบุคลากรเกษียณ” เม่ือคลิกเลือกจะเปนการเลือกคนหาใบคํารอง

ของบุคลากรเกษียณใบระบบ (สามารถ filter และคนหาไดเหมือนกรณีคํารองปกติ) 

หมายเลข 6 ปุม “คนหา” ยืนยันการคนหาการขอหนังสือรับรองของผูใชงาน 



หมายเลข 7 ปุม สวนแสดงรายละเอียดขอมูลของการขอใบรับรองเบื้องตน 

          หมายเลข 8 สวนแสดงสถานะข้ันตอนการขอใบรับรองเบื้องตน 

หมายเลข 9 ปุม “ดูขอมูล” ผูใชงานสามารถดูขอมูลรายละเอียดการขอใบรับรองเพ่ือจัดการ

ในข้ันตอนถัดไปไดจากปุมนี้ 

 

3. จัดการผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

เม่ือเขาสูหนา หนาจัดการผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ระบบจะแสดงรายชื่อของผูบริหารท่ีมี

สิทธิ์ในการลงนามหนังสือรับรอง แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  28 หนาจอแสดงการจัดการผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย 

 

จัดการผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ปุม “เพ่ิม” คือเมนูสําหรับเพ่ิมรายชื่อผูบริหารเขามาในระบบ 

หมายเลข 2 สวน ชื่อ แสดงรายชื่อของผูบริหาร 

หมายเลข 3 สวน ตําแหนง แสดงตําแหนงของผูบริหาร 

หมายเลข 4 สวน สังกัด แสดงสังกัดของผูบริหาร 

หมายเลข 5 สวน ลบ เม่ือกดปุมรูปถึงขยะสีแดง จะเปนการ ลบ รายชื่อผูบริหารท่ีมีสิทธิ์ลง

นามออกจากระบบ  

หากตองการเพ่ิม ใหคลิกปุม “เพ่ิม” ระบบจะแสดงปอบอัพสําหรับเพ่ิมรายชื่อผูบริหารท่ีมีสิทธิ์ในการ

ลงนามในรับรองเขามาในระบบ โดยรายชื่อจะถูกดึงมาจากระบบ CMUMIS แสดงดังรูป 



 

รูปท่ี  29 หนาจอแสดงการเพ่ิมผูมีสิทธิ์ลงนามรับรอง 

หมายเลข 1  ปุม “ช่ือผูลงนาม” สําหรับเลือกรายชื่อผูลงนาม 

หมายเลข 2  ปุม “ยกเลิก” คือเมนูสําหรับปดปอบอัพ 

หมายเลข 3  ปุม “ยืนยัน” คือเมนูสําหรับเพ่ิมรายชื่อผูบริหารเขามาในระบบ 

 

4. การจัดการหนังสือรับรองรูปแบบภาษาไทย 

4.1 การขอหนังสือรับรองรูปแบบภาษาไทย สําหรับผูบริหาร 

 ผูขอจะตองทําการของดวยตนเองผานระบบ หากพบวาเปนผูบริหารของสวนงาน ระบบจะสง

ใบคําขอมายังเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคค และหนังสือรับรองแบบภาษาไทยสําหรับผูบริหาร จะตอง

ถูกอนุมัติโดยผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย กระบวนการท้ังหมดจึงตองผานกองบริหารงานบุคคลเพ่ือ

ตรวจสอบขอมูลท้ังหมด โดยจะมีข้ันตอนดังนี้ 

Login => จัดการหนังสือรับรอง => ตรวจสอบขอมูล/แกไข => เสนอลงนาม => ติดตอ

ผูขอหนังสือรับรองมารับเอกสาร 



เม่ือคลิกปุม ดูขอมูล จากหนาจอจัดการหนังสือรับรองแลวระบบจะแสดงหนา รายละเอียด

หนังสือรับรอง แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  30 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานของใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอธิบายการขอใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 3 แสดงไฟลแนบ กรณีท่ีผูใชงานมีการแนบเอกสารการขอใบรับรอง 

           หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดสถานะกระบวนการการขอใบรับรองสําหรับติดตาม (Tracking) 

ในสวนการขอหนังสือรับรองภาษาไทยแบบผูบริหารจะจบกระบวนการท้ังหมดท่ีกองบุคคล 

หมายเลข 5 ปุม “ยอมรับคําขอ” จะแสดงใหเจาหนาท่ีกดยอมรับ (เม่ือกดยอมรับแลวใบรับรองจะ

เขาสูกระบวนการขออนุมัติผูขอใบรับรองจะไมสามารถกดยกเลิกได) 



 

4.2 การขอหนังสือรับรองรูปแบบภาษาไทย สําหรับผูเกษียณ 

เนื่องจากการขอใบรับรองสําหรับผูเกษียณ จะไมสามารถ Login เขามาขอในระบบได การขอ

หนังสือรับรองของผูเกษียณจึงจําเปนตองใหเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคลเปนกรอกการขอหนังสือ 

ระบบจึงมีรูปแบบการขอแตกตางจากการขอหนังสือรับรองท่ัวไปเล็กนอย โดยจะมีรายละเอียดดังนี้ 

Login => คนหาบุคลากรเกษียณ => คนหา/ตรวจสอบ/แกไขขอมูล => เสนอลงนาม 

=> ติดตอผูขอหนังสือรับรองมารับเอกสาร 

• คนหาบุคลากรเกษียณ 

ไปยังเมนู “คนหาบุคลากรเกษียณ” คนหาดวย เลขบัตรประชาชน โดยระบบจะดึงขอมูลจาก

ระบบ CMUMIS สามารถตรวจสอบและแกไขได หากไมพบขอมูล สามารถกรอกขอมูลไดเอง แสดงดัง

รูป 

 

รูปท่ี  31 หนาจอแสดงคนหาขอมูลของผูเกษียณ 

หมายเลข 1  สวนกรอกขอมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูเกษียณเพ่ือดึงขอมูลท้ังหมด

ออกมาเปนขอมูลตั้งตน 



หมายเลข 2 ปุม “คนหา” เม่ือกดปุมคนหาระบบจะทําการ ดึงขอมูลเบื้องตนจากระบบ 

CMUMIS มาแสดง 

หมายเลข 3 สวนของขอมูลสวนตัวจะแสดงรายละเอียดขอมูลของผูขอหนังสือรับรองท่ีดึงมา

จากระบบ CMUMIS หากขอมูลไมถูกตองเจาหนาท่ีสามารถแกไขขอมูลได 

เม่ือเจาหนาท่ีทําการกรอกขอมูลสวนตัวเสร็จเรียบรอยแลว ใหทําการกรอกขอมูลการขอหนังสือ

รับรอง 

• การกรอกขอมูลขอหนังสือรับรอง 

จะมีกระบวนการยอยใหกรอกรายละเอียดอีก 4 ข้ันตอน ไดแก เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง 

ภาษา เบอรโทรศัพทติดตอ และ ยืนยันขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 1 เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง 

ใหเลือกเหตุผลในการขอหนังสอืรับรอง โดยมี 3 ตัวเลือก ไดแก ติดตอสถาบันการเงิน ขอวีซา

เดินทาง และอ่ืนๆ 

o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง ติดตอสถาบันการเงิน 

 

รูปท่ี  32 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ติดตอสถาบันการเงิน 



หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ติดตอสถาบันการเงิน จะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน มี

รายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 2 ผูใชกรอก เหตุผลเพ่ิมเติม โดยตองพิมพรายละเอียดการขอใหผูอนุมัติการพิจารณาใน

สวนติดตอสถาบันการเงิน เชน กูซ้ือบาน 

หมายเลข 3 ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกเหตุผลเรียบรอยแลว 

 

  



o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง ขอวีซาเดินทาง 

 

รูปท่ี  33 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ขอวีซาเดินทาง 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ขอวีซาเดินทาง จะแบงออกเปน 5 มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานเลือกประเทศท่ีจะเดินทางไป (สามารถพิมพเปนชื่อประเทศ

ภาษาอังกฤษได) 

หมายเลข 2  ใหผูใชงานเลือกวันท่ีเดินทาง 

หมายเลข 3 ใหผูใชงานกรอกเหตุผลการเดินทาง เชน ศึกษาดูงาน,พักรอน 

หมายเลข 4 ใหผูใชงานแนบเอกสารการเดินทาง เชน ท่ีพักท่ีจองไว,ตัวเครื่องบิน (แนบไฟล 

.jpg,    .jpeg, .png, .pdf เทานั้น) 

หมายเลข 5 ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว 



o เหตุผลท่ีขอหนังสือรับรอง อ่ืนๆ 

 

รูปท่ี  34 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม อ่ืนๆ 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน อ่ืนๆ ตัวอยางดังรูปท่ี 11 มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานกรอกเหตุผลอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวเลือกท่ีระบบมีใหขางตน 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกเหตุผลเรียบรอยแลว 

 

  



ข้ันตอนท่ี 2 ภาษา 

 

รูปท่ี  35 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ภาษา 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ภาษา จะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานเลือกภาษาท่ีตองการขอและกรอกจํานวนสําเนาท่ีตองการ 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ข้ันตอนท่ี 3 เบอรโทรศัพทติดตอ 

 

รูปท่ี  36 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม เบอรโทรศัพทติดตอ 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน เบอรโทรศัพทติดตอ เนื่องจากในสวนของเบอรโทรศัพทท่ี

ใหไวจะเปนการดึงมาจากขอมูลระบบ CMUMIS และจะใชในการติดตอกลับไปยังผูขอใบรับรอง หากมีเหตุ

ฉุกเฉิน ผูใชงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเบอรโทรศัพท หรือ ไมสะดวกใหติดตอไปยังเบอรขางตน ทางระบบจึง

จําเปนใหผูใชตรวจสอบเพ่ือยืนยัน หรือ เปลี่ยนแปลงเบอรติดตออีกครั้ง (เบอรโทรศัพทนี้จะใชกับเฉพาะ

ใบรับรองชุดท่ีขอนี้เทานั้น) โดยจะมีข้ันตอน 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

หมายเลข 1  ใหผูใชงานตรวจสอบเบอรโทรศัพทหากตองการเปลี่ยนแปลงผูใชงานสามารถกรอกเบอร

โทรท่ีจะใหทางเจาหนาท่ีติดตอกลับไดเลย 

หมายเลข 2  ปุม “ถัดไป” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 

 

 

  



ข้ันตอนท่ี 4 ยืนยันขอมูล 

 

รูปท่ี  37 หนาจอแบบฟอรมการขอหนังสือรับรองสวน ขอมูลเพ่ิมเติม ยืนยันขอมูล 

 

หนาฟอรมเหตุผลท่ีขอหนังสือรับรองสวน ยืนยันขอมูล ระบบจะใหผูใชตรวจสอบ เพ่ือยืนยันขอมูล

สําคัญอีกครั้ง หากมีขอผิดพลาด ผูใชงานสามารถกลับไปแกไขไดโดนคลิกท่ีปุมดานหนาข้ันตอน มีรายละเอียด

ดังนี้ 

หมายเลข 1  ปุม “เครื่องหมายดินสอ” สําหรับผูใชงานกลับไปแกไขขอมูลท่ีอยูในแตละข้ันตอน 

หมายเลข 2  ปุม “ยืนยัน” จะเปนสีฟาเม่ือผูใชงานกรอกจํานวนเรียบรอยแลว 

 เม่ือกรอกขอมูลครบถวนแลว ใหคนหาขอมูลผูเกษียณ และคลิกปุม “ดูขอมูล” แสดงหนาจอดังรูป 

 

 

 



 

 

รูปท่ี  38 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรองผูเกษียณ 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานของใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอธิบายการขอใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 3 แสดงไฟลแนบ กรณีท่ีผูใชงานมีการแนบเอกสารการขอใบรับรอง 

           หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดสถานะกระบวนการการขอใบรับรองสําหรับติดตาม (Tracking) 

ในสวนการขอหนังสือรับรองภาษาไทยแบบผูบริหารจะจบกระบวนการท้ังหมดท่ีกองบุคคล 



หมายเลข 5 ปุม “ยอมรับคําขอ” จะแสดงใหเจาหนาท่ีกดยอมรับ (เม่ือกดยอมรับแลวใบรับรองจะ

เขาสูกระบวนการขออนุมัติผูขอใบรับรองจะไมสามารถกดยกเลิกได) 

 

4.3 การยอมรับคําขอ 

เม่ือคลิกปุม “ยอมรับคําขอ” ใบรับรองจะเขาสูกระบวนการและเปลี่ยนสถานะเปน 

ตรวจสอบโดยกองบริหารงานบุคคล เพ่ือรอตรวจสอบความถูกตองของใบขอพรอมกับบันทึกเวลาท่ี

กดยอมรับ แสดงดังรูป  

 

รูปท่ี  39 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนงัสือรับรอง ตรวจสอบโดยกองบริหารงานบุคคล 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสถานะพรอมเวลาท่ีกดยอมรับ 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูลและจัด

แบบฟอรมเบื้องตน และเพ่ือกดบันทึกยืนยันขอมูล 



4.4 การ Preview หนังสือรับรอง 

เม่ือคลิกปุม “PREVIEW” จะเปนการแสดงตัวอยางหนังสือรับรองในรูปแบบฟอรม แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  40 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง Preview 

หมายเลข 1  เจาหนาท่ีกรอกเลข อว. หนังสือ 

หมายเลข 2  แสดงขอความพารากราฟตรงกลาง เจาหนาท่ีสามารถแกไขไดละจะแสดง

ตัวอยางแบบเรียลไทมดานขวามือ 

หมายเลข 3  เจาหนาท่ีเลขรายชื่อผูลงนาม (กรณีไมมีชื่อผูลงนามสามารถเพ่ิมไดในสวน เพ่ิม

ชื่อผูลงนามตรงเมนูดานซายมือ) 

หมายเลข 4  Noted เจาหนาท่ีสามารถพิมพขอความในชอง Noted เพ่ือเตือนเก่ียวกับ

ใบรับรองฉบับนี้ (จะไมเขาไปอยูในฟอรมหนังสือรับรอง) 

หมายเลข 5  ปุม “บันทึก” จะเปนการเปนยืนฟอรมและบันทึกฟอรมท่ีแกไข 

หมายเลข 6  ปุม “EXPORT” จะเปนการบันทึกฟอรมท่ีแกไขอัตโนมัติพรอม Export ไฟล 

Microsoft word ออกมา 



หมายเลข 7 ปุม “กลับ” จะเปนการกลับไปหนา Preview  

4.5 การจัดทําหนังสือรับรองสําเร็จ 

เม่ือคลิกปุม “บันทึก” และ “กลับ” และ จัดทําหนังสือรับรองตามกระบวนการ และลงนาม

เรียบรอยแลว ใหคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” ระบบจะสงอีเมลแจงผูขอหนังสือรับรองใหมารับท่ีกอง

บริหารงานบุคคล ดังรูป 

 

รูปท่ี  41 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง ตรวจสอบโดยสวนกองบริหารงานบุคคล 

หมายเลข 1  ปุม “จัดทําสําเร็จ” เม่ือกดแลวจะเปนการกดเพ่ือจบกระบวนการ Preview 

และสงเมลแจงใหเจาของใบคํารองอัตโนมัติ 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนงัสือรับรอง 

 



เม่ือคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” จะเปลี่ยนเปนปุม “รับหนังสือรับรองแลว” แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  42 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง จัดทําสําเร็จ 

หมายเลข 1  ปุม “รับหนังสือรับรองแลว” เม่ือกดแลวจะเปนการกดเพ่ือจบกระบวนการทํา

หนังสือรับรอง ควรกดเม่ือมีการมารับหนังสอืรับรองใบจริงเรียบรอยแลว 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจัดการหนังสือรับรอง 

หมายเลข 4  สถานะจัดทําสําเร็จ 

เม่ือผูยื่นคําขอหนังสือรับรอง มารับท่ีเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคลแลว ใหคลิกปุม “รับหนังสือ

รับรองแลว” เปนการสิ้นสุดกระบวนการ แสดงดังรูป 



 

รูปท่ี  43 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง รับหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูลและจัด

แบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 2  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจัดการหนังสือรับรอง 

 

  



5. จัดการหนังสือรับรองรูปแบบภาษาอังกฤษ  

          เนื่องจากการขอใบรับรองแบบภาษาอังกฤษท้ังจาก ผูบริหาร,บุคลากรปจจุบัน และบุคลากรเกษียณ 

จะตองมีการตรวจสอบขอมูลและแปลขอความภาษาอังกฤษ จึงจะมีกระบวนการทํางานท่ีแตกตางจาก

ภาษาไทยโดยมีการทํางานรูปแบบดังนี้  

 ผูใชงาน => เจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคล => เจาหนาท่ีกองวิเทศสัมพันธ => เจาหนาท่ีกอง

บริหารงานบุคคล => ติดตอผูขอหนังสือรับรองมารับเอกสาร 

5.1 การแสดงรายละเอียดขอหนังสือรับรอง 

เม่ือคลิกปุม ดูขอมูล จากหนา จัดการหนังสือรับรองแลว ระบบจะแสดงหนา รายละเอียด

หนังสือรับรอง แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  44 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง 

  



หมายเลข 1  แสดงขอมูลสวนตัวของผูใชงานของใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 2 แสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีอธิบายการขอใบรับรองนั้นๆ 

หมายเลข 3 แสดงไฟลแนบ กรณีท่ีผูใชงานมีการแนบเอกสารการขอใบรับรอง 

หมายเลข 4 สวนแสดงรายละเอียดสถานะกระบวนการการขอใบรับรองสําหรับติดตาม 

(Tracking) ในสวนการขอหนังสือรับรองแบบภาษาอังกฤษจะมีข้ันตอนท่ีตองออกโดยกองวิเทศ

สัมพันธ 

หมายเลข 5 ปุม “ยอมรับคําขอ” จะแสดงใหเจาหนาท่ีกดยอมรับ (เม่ือกดยอมรับแลว

ใบรับรองจะเขาสูกระบวนการขออนุมัติผูขอใบรับรองจะไมสามารถกดยกเลิกได) 

  



5.2 การยอมรับคําขอ 

เม่ือคลิกปุม “ยอมรับคําขอ” ใบรับรองจะเขาสูกระบวนการและเปลี่ยนสถานะเปน 

ตรวจสอบโดยกองบริหารงานบุคคล เพ่ือรอตรวจสอบความถูกตองของใบขอพรอมกับบันทึกเวลาท่ี

กดยอมรับ แสดงดังรูป  

 

รูปท่ี  45 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนงัสือรับรอง ตรวจสอบโดยกองบริหารงานบุคคล 

หมายเลข 1  แสดงขอมูลสถานะพรอมเวลาท่ีกดยอมรับ 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน และเพ่ือกดบันทึกยืนยันขอมูล 



5.3 การ Preview หนังสือรับรองจากกองบริหารงานบุคคล 

เ ม่ือคลิกปุม “PREVIEW” จะเปนการแสดงตัวอยางหนังสือรับรองในรูปแบบฟอรม

ภาษาอังกฤษ สามารถแกไขขอมูลเบื้องตนได แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  46 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง Preview 

หมายเลข 1  เจาหนาท่ีกรอกเลข อว. หนังสือ 

หมายเลข 2  แสดงขอความพารากราฟตรงกลาง เจาหนาท่ีสามารถแกไขไดละจะแสดง

ตัวอยางแบบเรียลไทมดานขวามือ 

หมายเลข 3  เจาหนาท่ีเลขรายชื่อผูลงนาม (กรณีไมมีชื่อผูลงนามสามารถเพ่ิมไดในสวน เพ่ิม

ชื่อผูลงนามตรงเมนูดานซายมือ) 

หมายเลข 4  Noted เจาหนาท่ีสามารถพิมพขอความในชอง Noted เพ่ือเตือนเก่ียวกับ

ใบรับรองฉบับนี้ (จะไมเขาไปอยูในฟอรมหนังสือรับรอง) 

หมายเลข 5  ปุม “บันทึก” จะเปนการเปนยืนฟอรมและบันทึกฟอรมท่ีแกไข 

หมายเลข 6  ปุม “EXPORT” จะเปนการบันทึกฟอรมท่ีแกไขอัตโนมัติพรอม Export ไฟล 

Microsoft word ออกมา 



หมายเลข 7 ปุม “กลับ” จะเปนการกลับไปหนา Preview เพ่ือยืนยันและสงตอใหกองวิเทศ

สัมพันธตรวจสอบขอมูล 

เม่ือคลิกปุม “สงตอใหกองวิเทศ” ระบบจะทําการสงแบบฟอรมขอหนังสือรับรองท่ีทางกอง

บริหารงานบุคคลไดทําการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนเรียบรอยแลว ไปยังกองวิเทศสัมพันธ เพ่ือตรวจสอบคํา

ภาษาอังกฤษ แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  47 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง การสงตอใหกองวิเทศสัมพันธ 

หมายเลข 1  ปุม “สงตอใหกองวิเทศ” จะเปนการสงฟอรมไปยังกองวิเทศสัมพันธในลําดับ

ถัดไป (ควรกดเม่ือมีการตรวจสอบขอมูลการขอใบรับรองจากกระบวนการ Preview มาเรียบรอยแลว) 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนการกลับไปหนา Preview เพ่ือแกไขขอมูล 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนงัสือรับรอง 

 



5.4 การจัดทําหนังสือรับรองสําเร็จ 

เม่ือมีการตรวจสอบความถูกตองขอความภาษาอังกฤษจากกองวิเทศสัมพันธเรียบรอยแลว 

ทางกองวิเทศสัมพันธ จะตองทําการกดยืนยันใหกองบริหารงานบุคคล และเม่ือกองบริหารงานบุคคล

ไดรับเอกสารนอกระบบแลว ใหคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” ระบบจะสงอีเมลแจงผูขอหนังสือรับรองให

มารับท่ีกองบริหารงานบุคคล  

 

 

 

รูปท่ี  48 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง สงมายังกองบริหารงานบุคคล 

หมายเลข 1  ปุม “จัดทําสําเร็จ” คือหนังสือรับรองมีการเสนอลงนามและพรอมสําหรับ

ติดตอผูขอหนังสือรับรองมาระบเอกสาร (ควรกดเม่ือหนังสือรับรองพรอมสงใหผูขอแลว) 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนการกลับไปหนา Preview เพ่ือแกไขขอมูล 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนงัสือรับรอง 

 

  



เม่ือคลิกปุม “จัดทําสําเร็จ” จะเปลี่ยนเปนปุม “รับหนังสือรับรองแลว” แสดงดังรูป 

 

รูปท่ี  49 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง จัดทําสําเร็จ 

 

หมายเลข 1  ปุม “รับหนังสือรับรองแลว” เม่ือกดแลวจะเปนการกดเพ่ือจบกระบวนการทํา

หนังสือรับรอง (ควรกดเม่ือมีการมารับหนังสือรับรองใบจริงเรียบรอยแลว) 

หมายเลข 2 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 3  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจดัการหนังสือรับรอง 

เม่ือผูยื่นคําขอหนังสือรับรอง มารับท่ีเจาหนาท่ีกองบริหารงานบุคคลแลว ใหคลิกปุม “รับหนังสือ

รับรองแลว” เปนการสิ้นสุดกระบวนการ แสดงดังรูป 



 

รูปท่ี  50 หนาจอแสดงรายละเอียดการขอหนังสือรับรอง รับหนังสือรับรอง 

หมายเลข 1 ปุม “PREVIEW” จะเปนหนาแสดงรายละเอียดแบบฟอรมเพ่ือตรวจสอบขอมูล

และจัดแบบฟอรมเบื้องตน 

หมายเลข 2  “กลับ” จะเปนการกลับไปหนาจัดการหนังสือรับรอง 
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