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คู่มอื การใช้ งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการเข้ าสู่ ระบบ

1. กรอก Username และ Password ของท่าน โดยใช้ Username และ Password เดียวกับการเข้าใช้งาน Email หรื อ Intranet ของ
มหาวิทยาลัย และคลิกปุ่ ม “Login”
2. เมื่อเข้าสู่ระบบเรี ยบร้อยแล้วจะเข้าสู่หน้าจอแรกของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป ดังหน้าจอที่ 1 โดยมีขอ้ ความด้านบนซ้ายของแท็บเมนู
แสดงข้อความว่า ผูป้ ฏิบตั ิงาน : ...ชื่อผูใ้ ช้งานทัว่ ไป... ...หน่วยงานของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป... ดังรู ปที่ 1.1

หน้าจอที่ 1 : หน้าจอแรกของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป

รู ปที่ 1.1
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-

จากรู ปที่ 1.1 จะประกอบไปด้วยเมนูของผูใ้ ช้งานทัว่ ไปดังนี้
งานรอคุณ/งานติดตาม
ร่ างหนังสื อใหม่
สื บค้นงานทั้งหมด
ออกจากระบบ

งานรอคุณ/งานติดตาม

หน้าจอที่ 2 : หน้าจองานรอคุณ/งานติดตาม
1. ส่ วนประกอบของหน้ าจองานรอคุณ/งานติดตาม
1.1. หน้าจอที่ 2 งานรอคุณ/งานติดตาม ประกอบไปด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 แสดงข้อมูลงานรอคุณของผูใ้ ช้งานทั้งหมด
ส่วนที่ 2 แสดงข้อมูลหนังสื อเวียนของผูใ้ ช้งานทั้งหมด
ส่วนที่ 3 แสดงข้อมูลงานติดตามของผูใ้ ช้งานทั้งหมด
ส่วนที่ 4 แสดงข้อมูลเนื้อเรื่ องของ งานรอคุณ/งานติดตาม/หนังสื อเวียน เมื่อทําการคลิกที่งานที่ตอ้ งการแสดงข้อมูล
เนื้อเรื่ อง ดังรู ปที่ 2.1
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รู ปที่ 2.1
2. การรับทราบข้ อมูล
วิธีที่ 1 ทําการคลิก ที่ช่อง

หน้ารายการที่ตอ้ งการรับทราบ หรื อต้องการเลือกทั้งหมด คลิก  ที่

หลังจากนั้น

คลิกเลือกปุ่ ม
วิธีที่ 2 ทําการคลิกเลือกรายการ งานรอคุณทางด้านซ้าย เพื่อให้แสดงเนื้อหาทางด้าน ขวา และคลิกเลือกปุ่ ม
ด้านล่างเนื้อหา
3. การดําเนินการต่ อ
3.1 คลิกที่ปุ่ม
เมื่อเลือกรายการ งานรอคุณ เท่านั้น

จะเข้าสู่หน้าจอที่ 3 หน้าจอดําเนินการต่อดังภาพ หมายเหตุ การดําเนินการต่อจะสามารถทําได้

หน้าจอที่ 3 : หน้าจอดําเนินการต่อ
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3.2 ขั้นตอนการดําเนินการต่อ จากหน้าจอที่ 3
1) กรอกคําสัง่ การที่ส่วนหมายเลข 1
2) ต้องการแนบไฟล์เลือก
ไฟล์ที่ตอ้ งการและคลิก
เพื่อบันทึกไฟล์แนบ ในส่วนหมายเลข 2
กรณี ตอ้ งการลบไฟล์ที่ Upload ไว้ให้คลิก
ด้านหลังไฟล์แนบ
3) เลือกผูร้ ับ รายคน หรื อ รายกลุ่มที่ หมายเลข 3 เลือกได้ 3 รู ปแบบดังนี้
3.1 พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นในช่อง
เมื่อพิมพ์ตวั อักษรใดๆในช่อง
จะแสดงข้อมูลชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่มีตวั อักษรดังกล่าวดังรู ปที่ 3.1

3.2 เลือก

รู ปที่ 3.1
เป็ นการเลือกรายคน จะแสดงดังรู ปที่ 3.2

3.3 เลือก

รู ปที่ 3.2
เป็ นการเลือกรายกลุ่ม จะแสดงดังรู ปที่ 3.3

รู ปที่ 3.3
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4) เมื่อเลือกผูร้ ับแล้ว สามารถระบุการส่งเพื่อด้านหลังรายชื่อบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
5) กรณี ตอ้ งการติดตามบุคคลนี้ ให้คลิก ที่ช่อง หน้าบุคคลที่ตอ้ งการติดตาม รวมทั้งใส่ขอ้ มูล
การติดตาม ณ วันที่
6) เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม
ที่หมายเลข 4
7) ระบบบันทึกข้อมูลและย้อนกลับไปยังหน้าจอ งานรอคุณ/งานติดตาม เมื่อผูร้ ับมาเปิ ดอ่านจะแสดงดังหน้าจอที่ 4

หน้าจอที่ 4 : กรณี ผรู ้ ับเปิ ดอ่าน
8) เมื่อผูร้ ับเปิ ดอ่านหนังสื อ ด้านขวามือ จะพบรายการ 2 ส่วน ในส่วน ล่าสุด คือการดําเนินการล่าสุด ส่วน ต้นเรื่ อง
คือต้นฉบับของงานเรื่ องนั้นๆ
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4. การส่ งกลับไปยังผู้ส่งหนังสือมา
4.1 คลิกที่ปุ่ม

จะเข้าสู่หน้าจอที่ 5

หน้าจอที่ 5 : หน้าจอส่งกลับไปยังผูท้ ี่ส่งมา
4.2 ขั้นตอนการส่งกลับไปยังผูท้ ี่ส่งมา
1) กรอกคําสัง่ การที่ส่วนหมายเลข 1
2) ต้องการแนบไฟล์เลือก
ไฟล์ที่ตอ้ งการและคลิก
เพื่อบันทึกไฟล์แนบ ในส่วนหมายเลข 2
กรณี ตอ้ งการลบไฟล์ที่ Upload ไว้ให้คลิก
ด้านหลังไฟล์แนบ
3) การเลือกผูร้ ับ หมายเลข 3 ในส่วนนี้จะแสดงชื่อผูส้ ่งมาให้โดยที่ไม่ตอ้ งเลือกใหม่ และสามารถเลือกชื่อผูร้ ับเพิ่มได้

4) เมื่อเลือกผูร้ ับแล้ว สามารถระบุการส่งเพื่อด้านหลังรายชื่อบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
5) กรณี ตอ้ งการติดตามบุคคลนี้ ให้คลิก ที่ช่อง หน้าบุคคลที่ตอ้ งการติดตาม รวมทั้งใส่ขอ้ มูล
การติดตาม ณ วันที่
6) เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดเรี ยบร้อย คลิกปุ่ ม
ที่หมายเลข 4
7) ระบบบันทึกข้อมูลและย้อนกลับไปยังหน้าจอ งานรอคุณ/งานติดตาม
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ร่ างหนังสื อใหม่

หน้าจอที่ 6 : หน้าจอร่ างหนังสื อใหม่
1. ขั้นตอนการร่ างหนังสือใหม่เพือ่ ส่ งภายในหน่ วยงาน
1.1 เลือกเมนู ร่ างหนังสื อใหม่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอร่ างหนังสื อใหม่ ดังหน้าจอที่ 6
1.2 เลือกผูร้ ับ รายคน หรื อ รายกลุ่ม
1) เลือกผูร้ ับ รายคน หรื อ รายกลุ่มที่ หมายเลข 3 เลือกได้ 3 รู ปแบบดังนี้
1.1 พิมพ์ชื่อที่ตอ้ งการค้นในช่อง
เมื่อพิมพ์ตวั อักษรใดๆในช่อง
จะแสดงข้อมูลชื่อบุคลากรในหน่วยงานที่มีตวั อักษรดังกล่าวดังรู ปที่ 6.1

1.2 เลือก

รู ปที่ 6.1
เป็ นการเลือกรายคน จะแสดงดังรู ปที่ 6.2

รู ปที่ 6.2
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1.3 เลือก

เป็ นการเลือกรายกลุ่ม จะแสดงดังรู ปที่ 6.3

รู ปที่ 6.3

2) เมื่อเลือกผูร้ ับแล้ว สามารถระบุการส่งเพื่อด้านหลังรายชื่อบุคคล ซึ่งประกอบไปด้วย
3) กรณี ตอ้ งการติดตามบุคคลนี้ ให้คลิก ที่ช่อง  หน้าบุคคลที่ตอ้ งการติดตาม รวมทั้งใส่ ติดตาม ณ วันที่
ดังรู ปที่ 5.4

รู ปที่ 6.4
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1.3 กรอกข้อมูลในส่วนของเนื้อเรื่ อง

1.4 คลิกปุ่ ม

ด้านซ้ายมือเพื่อส่งไปยังผูร้ ับหนังสื อภายในหน่วยงาน

2. ขั้นตอนการร่ างหนังสือใหม่เพือ่ ส่ งไปยังหน่ วยงานภายนอกโดยผ่านเจ้ าหน้ าทีส่ ารบรรณ
2.1 เลือกเมนู ร่ างหนังสื อใหม่ เพื่อเข้าสู่หน้าจอร่ างหนังสื อใหม่ ดังหน้าจอที่ 6
2.2 เลือกผูร้ ับ เป็ น รายกลุ่ม เลือก
เป็ นการเลือกรายกลุ่ม จะแสดงดังรู ปที่ 6.5

รู ปที่ 6.5
2.3 เลือกกลุ่ม เจ้าหน้าที่สารบรรณดังรู ปที่ 5.4 และคลิกปุ่ ม
2.4 เมื่อเลือกแล้วรายชื่อผูอ้ ยูใ่ นกลุ่มเจ้าหน้าที่สารบรรณจะแสดงในรายการด้านซ้ายมือดังรู ปที่ 6.6
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รู ปที่ 6.6

2.5 เมื่อเลือกผูร้ ับแล้ว จะต้องระบุ ส่งเพื่อ ให้เป็ น หนังสื อส่งออก
2.6 กรอกข้อมูลในส่วนของเนื้อเรื่ อง

2.7 คลิกปุ่ ม

ด้านซ้ายมือเพื่อส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณ

หลังบุคคลใดบุคคลหนึ่งในรายการ
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สื บค้ นงานทั้งหมด

หน้าจอที่ 7 : หน้าจอสื บค้นงานทั้งหมด
1. ขั้นตอนการสืบค้ นงานทั้งหมด
1.1 เลือกเมนู สื บค้นงานทั้งหมด เพื่อเข้าสู่หน้าจอสื บค้นงานทั้งหมด ดังหน้าจอที่ 7 หน้าจอนี้สามารถสื บค้นได้ดงั นี้
สื บค้นจาก เลขที่อา้ งอิง , เลขที่หนังสื อ , วันที่เริ่ มต้น ถึง ที่สร้างหนังหรื อรับหนังสื อ , ข้อความบางส่วนของหัวเรื่ อง และ ข้อความ
บางส่วนของเนื้อเรื่ อง
1.2 กรอกข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่ง กดปุ่ ม

ระบบจะทําการค้นหาและเข้าสู่หน้าจอผลการสื บค้นดังหน้าจอที่ 8

หน้าจอที่ 8 : หน้าจอแสดงผลการสื บค้นงานทั้งหมด

