
 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Document) 
 

 

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี 



สารบัญ 

การเขา้สูร่ะบบ ...............................................................................................................................................1
การเปลี่ยน PASSWORD ..............................................................................................................................3
ส่วนประกอบของระบบ .................................................................................................................................4

แถบเมนูด้านบน ........................................................................................................................................ 4 
             เมนูไฟล์ ......................................................................................................................................... 4
             เมนูมุมมอง .................................................................................................................................... 5
             เมนูเครื่องมือ ................................................................................................................................. 6
             เมนูรายงาน ................................................................................................................................. 14 
             เมนูช่วยเหลือ .............................................................................................................................. 14

แถบโฟลเดอร์ด้านซ้าย ............................................................................................................................ 14 
ส่วนแสดงผลด้านขวา .............................................................................................................................. 16 

ประเภทกล่องเอกสารและการใช้งาน .........................................................................................................17 
กล่องสรา้งเอกสาร (DOCUMENT BOX)..................................................................................................19 
    สิ่งที่ต้องคํานึงถึง ในการสร้างเอกสาร .....................................................................................................19

    สร้างเอกสาร  ..................................................................................................................................... 18
    สร้างเอกสารแล้วส่งออก ..................................................................................................................... 28
    รับเอกสาร........................................................................................................................................... 32
    รับเอกสารแล้วส่งออก......................................................................................................................... 33
การแก้ไขเอกสาร ..................................................................................................................................... 34

กล่องเอกสารออก (SENT BOX).........................................................................................................35 

กล่องเอกสารออก.................................................................................................................................... 35
การถอนเอกสาร ...................................................................................................................................... 35

กล่องเอกสารเข้า (INBOX).................................................................................................................36 
กล่องเอกสารเข้า .....................................................................................................................................36 
การลงรับเอกสาร.....................................................................................................................................40 
    การลงนาม/สั่งการ สําหรับผู้บริหาร.................................................................................................... 41 
การตอบกลับเอกสาร............................................................................................................................... 42 
การส่งต่อเอกสาร .................................................................................................................................... 43
การแนบเอกสารเพิ่มเติม ......................................................................................................................... 43 
การแทรกข้อความสาธารณะ................................................................................................................... 44 
การยกเลิกเอกสาร...................................................................................................................................45 

การแก้ปัญหาเบื้องต้นเก่ียวกับการใชง้าน............................................................................................46 
คําแนะนําในการแนบไฟลเ์อกสาร .......................................................................................................49 
แนะนําการเปดิเอกสาร .......................................................................................................................49 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                           คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

การเข้าสู่ระบบ 
1. ผูใ้ช้เปิด Internet Explorer และกรอก URL ดังนี้   http://doc.rbru.ac.th/docclient ปรากฏหน้าจอดังภาพ 
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เมื่อคลิกเลือกชอ่งทางการเข้าระบบแล้ว  จะปรากฏหนา้จอ Log in และเมนใูห้เลือกภาษาสาํหรับการใช้งาน ในเอกสารนี ้จะ
สาธิตวิธีการใช้งานในรูปแบบภาษาไทย 

 
หากคลิกเลือกช่องทางการเข้าระบบแล้วปรากฏหน้าจอดังภาพด้านล่าง  แสดงว่าเครื่องของผู้ใช้ยังไม่มีโปรแกรม 
Microsoft.net framework 2.0 เพื่อใช้ในการรันหน้าจอของระบบ  ให้ผู้ใช้ทําการติดต้ังโปรแกรมนี้ โดยคลิกที่ปุ่ม 

 ซึ่งจะปรากฏอยู่ที่หน้าจออยู่แล้ว 

คลิกที่นี่  หากใชงาน 
นอกมหาวทิยาลัย

กรอก URL 

คลิกที่นี่  หากใชงาน 
ในมหาวิทยาลัย 
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2. เมื่อคลิกแลว้ระบบจะทําการติดต้ังโปรแกรม Microsoft.net framework ให้โดยอัตโนมัติ   โดยให้ผู้ใช้คลิกเลือกตาม
ขั้นตอนดังภาพ 
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3. รอจนระบบทําการติดต้ังโปรแกรมเสรจ็ ระบบจะแจ้งว่า  Install Complete  

 

 

คลิก 

คลิก คลิก  

4. ปิด Internet Explorer แล้วเปิดเข้าระบบใหม่อีกครั้งที่  http://doc.rbru.ac.th/docclient  จากน้ัน Log in  เข้า
ระบบด้วย Username ของตนเอง  

http://doc.rbru.ac.th/docclient
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การเปลี่ยน Password    
 

หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยน Password หลังจากเข้าระบบแล้ว  ทําได้โดยคลิกเลือกที่เมนู  ไฟล์  แล้วเลือก  เปลี่ยน
รหัสผ่าน ดังภาพ 

 
 
จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้ผูใ้ช้เปลีย่นรหัสผ่าน โดยกรอกรหัสผ่านเดมิ , รหัสผ่านใหม ่, และยืนยันรหสัผ่านใหม ่  

ดังภาพ  แล้วคลิก  
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ส่วนประกอบของระบบ 
หน้าแรกเมื่อเขา้สู่การใช้งานระบบ แบ่งส่วนการใช้งานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แถบเมนูด้านบน  แถบโฟลเดอร์ด้านซ้าย 
และส่วนแสดงผลด้านขวา  ดังรูป 

 

แถบเมนูดานบน  

แถบโฟลเดอรดานซาย  

สวนแสดงผลดานขวา
 

 

1. แถบเมนูด้านบน เป็นเมนูการใช้งาน ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการใช้งานระบบ ประกอบไปด้วยเมนู ไฟล์, 
มุมมอง , เครื่องมือ , รายงาน , ช่วยเหลือ 

เมนูไฟล์ ประกอบด้วย รายการดังนี้ 

 
 

• บันทึก :  บันทึกเอกสารในส่วนแสดงผลด้านขวาในรูปแบบไฟล์ html 
• พิมพ์ : พิมพ์หน้าเอกสารในสว่นแสดงผลด้านขวา 
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• ตรวจสอบเอกสารใหม ่: คลกิเพื่อให้บอลลนูเตือนเอกสารเข้า ปรากฏขึ้นมา 

 
• เปลีย่นรหัสผ่าน :  ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ซึ่งได้อธิบายไปแล้วในหัวข้อ “การเปลี่ยน 

Password” 
• ปิดโปรแกรม : จะแบ่งเป็น ออก , เปลี่ยนผูใ้ช้งาน และปิดและต้ังต้นโปรแกรม 
  ออก :  ปิดโปรแกรมและออกจากการใช้งาน 
  เปลี่ยนผู้ใช้งาน : ปิดโปรแกรมและให้ผูใ้ช้อื่น Log in เข้าระบบ 
  ปิดและต้ังต้นโปรแกรม : ปิดโปรแกรมและลบไฟล์ช่ัวคราวในเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้ง ซึ่งในการ
เข้าใช้ระบบครั้งต่อไป โปรแกรมจะโหลดไฟล์ช่ัวคราวนี้มาใหม่อีกครั้ง 

 
เมนูมุมมอง  ประกอบไปด้วยฟังก์ช่ันการทํางานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

  
• แสดง/ซ่อนแถบ Folders  :  มีไว้เพื่อซ่อนหรือแสดงแถบโฟลเดอร์ด้านซ้าย หากต้องการให้แถบ

โฟลเดอร์หายไป ให้คลิกที่เมนูนี้ 1 ครั้ง และถ้าต้องการให้กลับคืนมา ให้คลิกอีก 1 ครั้ง   แถบโฟลเดอร์
ก็จะกลับมาแสดงดังเดิม 

• ขนาดอักษร : ใช้กําหนดขนาดอักษรในหน้า Home Page (หน้าแสดงเอกสารเข้าหน้าแรกในสว่น
แสดงผลด้านขวา) และเวลาเปิดอ่านเอกสาร 

• รายการอาํนาจที่ได้รับ : แสดงสิทธ์ิในกล่องเอกสารที่รับผิดชอบ 

 
• แม่แบบเอกสารและเอกสารสําคัญ : ใช้กําหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ทั้งมหาวิทยาลัย (สว่นนี้ยังไม่ได้ใช้

งาน เนื่องจากแม่แบบเอกสารที่ใช้ส่วนใหญ ่มีอยู่ในระบบ MIS อยู่แล้ว) 
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เมนูเครื่องมือ   ประกอบไปด้วยฟังก์ช่ันการทํางานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 
• ปิดหน้าตา่งทัง้หมด  : ปิดหน้าต่างที่แสดงอยู่ในส่วนแสดงผลด้านขวาทั้งหมด 
• สมุดรายชื่อ: ใช้ในการค้นหารายชื่อและจัดกลุ่มรายชื่อ 
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 วิธีการใช้งานสมุดรายชื่อ 

  คลิกเครื่องหมายหน้า  จาก  เป็น  จะแสดงรายชื่อแยกตามกลุ่ม

ต่างๆ  ถ้าไม่ได้คลิกที่ เครื่องหมาย   แต่คลิกที่ตัวอักษร   จะปรากฏรายชื่อทั้งหมด ทั้ง
ช่ือบุคลากรและหน่วยงานรวมกัน 

 

 
 

  การคน้หาชื่อบุคคลหรือหนว่ยงาน ทําได้โดย 

  วิธีที่ 1  ค้นหาโดยตรงจากช่อง  โดยคลิกที่โฟลเดอร์  
ทางด้านซ้ายให้เป็นแถบสีเข้มๆ ก่อน (เพื่อทําการค้นหาจากรายชื่อทั้งหมด)   พิมพ์ช่ือที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter   
ช่ือจะปรากฏอยู่ในส่วน Search results   
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  วิธีที่ 2  ค้นหาจากกลุ่มโดยตรง  โดยคลิกเครื่องหมาย  เป็น  แล้วค้นหา
รายช่ือในกลุ่มที่ต้องการ 

 
 

• เลขรับและสง่เอกสาร : สําหรับการสร้างและแก้ไข เลขรบัและเลขส่งเอกสาร 
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  วิธีการสร้างชดุเลข 

1) คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอสําหรับการกําหนดชุดเลขเอกสาร ดังรูป 

 
2) ในกรอบ ข้อมลูทั่วไป ใส่ช่ือชุดเลขให้สื่อกับการใช้งาน เช่น สร้างชุดเลขรับ ก็ควรต้ังช่ือว่า “เลขรับ”  

เป็นต้น 
3) กําหนดประเภทชุดเลขในกรอบ ประเภท โดยระบบจะมีให้เลือกว่าเป็นเลขรับหรือเลขส่ง 
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4) กําหนดรูปแบบชุดเลขในกรอบ การสร้างรหัส  โดยกําหนดเลขปัจจุบัน (อาจให้เริ่มต้นใหม่ หรือให้
ต่อเนื่องจากทะเบียนคุมเลขก็ได้)  และรูปแบบการสร้างรหัส โดยสญัลกัษณ์ %5N (ในช่อง“รูปแบบ
การสร้างรหัส”) แสดงว่าชุดเลขมี 5 ตําแหน่ง  ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น 3 ตําแหน่ง ให้เปลี่ยนเป็น
สัญลักษณ์ %3N   

 
5) จากนั้นต้ังค่าตัวเลขไทย และค่าต้ังต้นในปีถัดไป 

6) เรียบร้อยแล้วกด  
• มอบและถอนอํานาจ : มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน สามารถเข้ามากระทําการต่างๆ แทนตนเองและ

สามารถทําการถอนอํานาจที่ได้ทําการมอบให้บุคคลอ่ืนได้เช่นกัน 
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  การมอบสิทธ์ิทีส่ําคัญๆ ได้แก่สิทธ์ิที่มีเครื่องหมาย  อยู่ข้างหน้า ดังต่อไปนี้ 

 

 

 
 

 
 วิธีการถอนอํานาจ คือเลือกสทิธ์ิหรือบุคคลที่ต้องการถอนอํานาจคืน แลว้คลิก 
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• ขอ/จองเลขเอกสาร : เป็นส่วนการใช้งานของหน่วยงานบริหารงานทั่วไปของกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ที่จะเข้าไปจองเลขหนังสือให้แก่หน่วยงานที่ขอมา 

 วิธีการจองเลขหนังสือ 
 เมื่อคลิกที่เมน ูขอ/จองเลขหนังสือ  จะปรากฏหน้าจอดังรูป ในส่วนแสดงผลด้านขวา   

 
 

ในส่วนของ “เลขหนังสือ” คลิก  เพื่อเลือกชุดเลขที่ต้องการจอง  จากนั้นคลิก  
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• ส่งเอกสารอัตโนมัติ : ควบคุมการส่งเอกสารอัตโนมัติ โดยสามารถกําหนดการส่งไปยังบุคคลหรือ
หน่วยงานได้ 

 
 

  วิธีการเพิ่มเสน้ทางส่งต่ออัตโนมัติ 

1) คลิกที่ปุ่ม  จะปรากฏหน้าจอ “ส่งเอกสารอัตโนมัติ” ดังรูป 
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จากตัวอย่างหน้าจอ “ส่งเอกสารอัตโนมัติ”  หมายความว่า  เมื่อมีเอกสารเข้ามายังกล่อง “ธุรการทดสอบฯ” ถ้าผู้ส่งคือ 
“ศูนย์ทดสอบฯ” แล้ว  ให้เอกสารนั้นถูกส่งต่อไปยังกล่อง “อาริษา ศรีเจริญ” ทันที โดยมีเป้าหมายลงนาม/สั่งการ คือ 
เพื่อทราบ 

2) เมื่อระบุรายละเอียดในหน้าจอ “ส่งเอกสารอัตโนมัติ” ครบถ้วนแล้ว คลิกปุ่ม   
เส้นทางการส่งต่ออัตโนมัติจะปรากฏให้เห็นดังรูป 

 
• Administrative tools : เป็นส่วนการทํางานของระบบ Admin 
• ตัวเลือก : ช่วยในการปรับแต่งหน้าจอและการใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการ ทัง้รูปแบบการ

แสดงผลของโปรแกรม การแจ้งเตือนเมื่อมีเอกสารเข้า อุปกรณ์ Scanner รวมถึงการปรับค่าการใช้งาน  
โดยสามารถอนุญาตให้หน่วยงานอื่นสามารถทําการค้นหาเอกสารทุกครั้งที่สร้างหรือรับเอกสารอัตโนมัติ 

 
เมนูรายงาน   สําหรับการพิมพ์เอกสารให้ออกมาเป็นรูปแบบรายงาน เมื่อกดเลือกจะปรากฏหัวข้อ รายงานมาตรฐาน

ประจําระบบและรายงานเพิ่มเติมของมหาวิทยาลัย โดยมีเมนูย่อยสําหรับเลือกพิมพ์เอกสารต่างๆ   สามารถเลือกพิมพ์

รายงานแบบ ไฟล์นามสกุล .PDF    และนามสกุล .XLS    ได้   ซึ่งจะมีเนื้อหารายงานเหมือนกันโดยแตกต่างกัน
เฉพาะไฟล์นามสกุลที่ต้องการสั่งพิมพ์เท่านั้น  

 
 

เมนูช่วยเหลือ  ตรวจเช็ครุ่นที่อัพเดทของระบบ 
 

2. แถบโฟลเดอร์ด้านซ้าย  เป็นส่วนแสดงกล่องเอกสาร ซึ่งจะแสดงรายชื่อกล่องเอกสาร ที่ผูใ้ช้งานสามารถเข้า 
ใช้งานได้  

 

แถบโฟลเดอร์นี้จะประกอบด้วยกล่องเอกสารต่างๆ 
- กล่องบุคคล  สําหรับส่งเอกสารส่วนตัว  
- กล่องตําแหน่ง ( ส่วนใหญ่เป็นตําแหน่งผู้บริหาร)  สําหรับรับ-ส่งเอกสารราชการในนามตําแหน่ง  ขึ้นอยู่กับ

แต่ละหน่วยงาน  
- กล่องหน่วยงาน  รับ-ส่งเอกสารราชการในนามของหน่วยงาน  แจ้งเรื่องให้แต่ละหน่วยงานทราบ 
แต่ละกล่องจะมีโฟลเดอร์ย่อย ดังนี้ 

o Inbox   รายการเอกสารเข้า เก็บรายการเอกสารที่ส่งเข้ามายังผู้ใช้หรือหน่วยงานเปรียบเทียบกับ
การทํางานในระบบเก่า คือเอกสารที่หน่วยงานอื่นส่งมายังหน่วยงานของเรา 
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o Sent box   รายการเอกสารออก เก็บรายการเอกสารที่ผูใ้ช้หรือหน่วยงานส่งออก   เปรียบเทียบ
กับการทํางานในระบบเก่า คือสําเนาเอกสารที่ส่งให้หน่วยงานอื่น  

o Document box  รายการเอกสารที่สร้างขึ้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานของผู้ใช้   
เปรียบเทียบกับการทํางานในระบบเก่าก็คือ ต้นฉบับของเอกสารที่ร่างไว้นั่นเอง 

 

   
 

 
รายการเอกสารที่อยู่ในโฟลเดอร์ย่อย 
 

 
 

• เมื่อกดเลือกที่ตัวเอกสารแล้วทําการกดที่ปุ่ม  ทางด้านขวามือจะปรากฏหน้าต่างของเอกสาร

ที่เลือกโดยสังเขป และหากต้องการซ่อนให้ทําการกดที่ปุ่ม  อีกครั้ง หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นก็จะ
หายไป   หรือวิธีง่ายๆ คือ ดับเบิ้ลคลิกที่เอกสารที่ต้องการเปิดอ่านได้เลย 
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หรือจะใช้วิธี “ดับเบิ้ลคลิก” ที่เอกสารที่ต้องการอ่านก็ได้ 

 

TIP: สามารถกําหนดให้กล่องเอกสารแต่ละกล่อง ทั้งกล่องส่วนตัว กล่องตําแหน่ง กล่องหน่วยงาน  แสดงหรือไม่แสดงกล่อง
เอกสารย่อยๆ ภายในได้พร้อมๆ กัน    โดยคลิกเลือกที่เครื่องหมาย  หรือ    ตรงแถบโฟลเดอร์  ดังภาพ 

 

เมื่อคลิกเครื่องหมาย  

เมื่อคลิกเครื่องหมาย  

 
 

3. ส่วนแสดงผลด้านขวา  จะเปลี่ยนแปลงการแสดงผลไปตามการทํางานในแต่ละส่วน ในหน้าแรกนี้เรยีกว่าหน้า 
Home Page  แสดงรายชื่อเอกสารที่ยังไม่ได้เปิดอ่านในกล่อง Inbox   
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ประเภทกล่องเอกสารและการใช้งาน 
ก่อนที่จะเริ่มใช้งานระบบนั้น ควรทําความรูจ้ักกับส่วนประกอบหน้าจอการทํางานต่างๆ ของระบบเสียก่อน  

ปุ่มคําสั่งในการสั่งงาน   ประกอบไปด้วยปุ่มต่างๆ จากทางซ้ายไปทางขวาตามลําดับดังต่อไปนี้ 

1. ปุ่มดูภาพก่อนพิมพ์      สามารถพิมพ์หน้ารายงาน , รายการข้อมูลออกสู่เครื่องพิมพ์ได้   โดยดูจากส่วน
แสดงผลด้านขวาเป็นหลัก  หากส่วนแสดงผลด้านขวากําลังแสดงผลในส่วนใดอยู่ เมื่อกดปุ่มเครื่องพิมพ์นี้  
ระบบจะพิมพ์รายงานในส่วนที่แสดงผลอยู่นั้นออกมา ดังตัวอย่าง 

 
ส่วนแสดงผลด้านขวา กําลงัแสดงผลในหน้า Home Page 

 

 
 

ส่วนแสดงผลด้านขวากําลงัแสดงผลรายการเอกสาร 
 

 
 

รูปแบบ
รายงาน 

รูปแบบ
รายงาน
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ส่วนแสดงผลด้านขวา กําลงัแสดงรายละเอียดเอกสาร 
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2. ปุ่ม Refresh     และ   สําหรับการเรียกดูข้อมูลที่ update ล่าสุด เช่น ในกรณีที่มีการอ่าน
เอกสารไปแล้ว  อาจสังเกตเห็นว่าสถานะของเอกสารยังเป็นรูปจดหมายปิดอยู่ (  = เอกสารยังไม่ถูกเปิด
อ่าน) ซึ่งก็คือยังไม่ได้อ่าน ทั้งๆที่ควรจะเป็นรูปจดหมายเปิด(  = เอกสารยังถูกเปิดอ่านแล้ว) คือได้ทําการ
เปิดอ่านไปแล้ว  หรือมีข้อความเตือนว่ามีเอกสารเข้า  แต่ไม่ปรากฏรายการเอกสารที่เข้ามาใหม่ในแถบ
โฟลเดอร์ด้านซ้าย  เป็นต้น    หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ให้คลิกที่ปุ่ม Refresh ทั้ง 2 ปุ่ม ข้อมูลที่แสดงก็จะ
เป็นปัจจุบัน 

  เป็นการ  Refresh ข้อมูลในส่วนของการแสดงผลด้านขวามือ 
  เป็นการ Refresh  ข้อมูลในส่วนแสดงโฟลเดอร์ด้านซ้ายมือ 

3. ปุ่มค้นหา     เพื่อการค้นหาเอกสารหรือรายการต่างๆ  หรือเป็นการ
กําหนดเงื่อนไขในการแสดงรายการเอกสาร ใช้งานได้โดยการคลิกที่รูปแว่นขยาย หรือพิมพ์คําที่ต้องการ
ค้นหาลงในช่องว่างหลังรูปแว่นขยาย จากนั้นกด  Enter  

TIP: เคยพบปัญหาจากผู้ใช้ว่า ใส่ช่ือเรื่องเอกสารที่ต้องการค้นหาลงในช่อง  ไปแล้ว  แต่ไม่
พบ ให้ผู้ใช้คลิกที่รูปสามเหลี่ยมเล็กๆ ที่ข้างๆ แว่นขยาย  ระบบจะแสดง
เงื่อนไขในการค้นหาเพิ่มเติม ดังรูปด้านซ้ายมือ  ซึ่งสาเหตุที่ผู้ใช้ค้นหาเอกสารไม่
พบนั้น อาจเนื่องมาจากเอกสารนี้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่กําหนด  เช่น  ถ้าเรา
กําหนดช่วงเวลาให้ค้นหาภายใน 90 วันย้อนหลัง  หากเอกสารที่ค้นหา ไมไ่ด้อยูใ่น
ช่วงเวลาดังกล่าว  ก็จะหาไม่เจอ เป็นต้น   
          ดังนั้น  หากค้นหาเอกสารไม่พบ แนะนําให้ลองเปลี่ยนช่วงเวลาในการ
ค้นหาตรงส่วนนี้ดูก่อน  นอกจากนี้ยังสามารถค้นหาแบบ Quick search และ 
Advance search ได้อีกด้วย ซึ่งช่วยอํานวยความสะดวกในการค้นหาเอกสารมาก
ย่ิงขึ้น 

รูปแบบ
รายงาน
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กล่องสร้างเอกสาร (Document box) 
สิ่งที่ต้องคํานึงถงึในการสร้างเอกสาร 

 สร้างให้กับหนว่ยงานใด เลือกที่กล่องหน่วยงานนั้น    
จากตัวอย่าง ต้องการสร้างเอกสารให้กับหนว่ยงาน  “ศนูยท์ดสอบฯ”  กค็ลิกเลือกที่กลอ่ง  “ศูนย์ทดสอบฯ” 

 
 

 กล่องที่เลือกหรือหน่วยงานที่เราจะสร้างเอกสารนัน้ มีเลขส่งเอกสารแล้วหรือยัง   
o ในกรณีที่ต้องการเอกสารที่มกีารออกเลข  ต้องทําการสรา้งเลขเอกสารก่อน 
o ในกรณีที่ต้องการสร้างเอกสารที่ไม่มีการออกเลข ไม่จําเปน็ต้องสร้างเลขเอกสารก่อนก็ได้ 

แนะนํา   ในกรณีการสร้างเอกสารที่เป็นทางการ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการสร้างเอกสารประเภทบันทึกข้อความให้
หน่วยงานของตน  ควรมีการสร้างเลขส่งและเลขรับเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้า (เปรียบเสมือนเลขส่งออกหรือลงรับ
ในสมุดทะเบียนคุมเลขของแต่ละหน่วยงาน) โดยสร้างในนามกล่องของหน่วยงาน  และควรลงเลขรับ-ส่ง 
ในระบบ ให้ตรงกับสมุดทะเบียนคุมเลข (กรณีทํามือร่วมด้วย) 
 สร้างเอกสารประเภทใด 

• สร้างเอกสาร  สร้างเป็นต้นฉบับเก็บไว้ ยังไม่ส่ง อาจจะรอส่งหรือรอแก้ไขในภายหลังแล้วจึงส่ง 
• สร้างเอกสารแล้วส่งออก  สรา้งเป็นต้นฉบับเก็บไว้ด้วยและต้องการส่งออกทันท ี

• รับเอกสาร  กรณีต้องการสร้างเอกสารแล้วลงรับเอง  หรือนําเอกสารเก่าๆ ที่เคยมีการลงเลขรับไว้แลว้ 
เข้าสู่ระบบ หรอืหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งหนังสือมายังหน่วยงานเราและต้องการนําเข้าระบบ
ไว้ 

• รับเอกสารแลว้ส่งออก  ลักษณะเดียวกับประเภทรับเอกสาร  และเพิม่ในส่วนของการส่งต่อหาผู้อื่นได้
ในคราวเดียวกัน 
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1. สร้างเอกสาร   
• เลือกว่าต้องการสร้างเอกสารในนามของใคร  โดยการคลิกที่ช่ือของกล่องเอกสารนั้นๆ ในแถบโฟลเดอร์

ด้านซ้าย  ดังตัวอย่างในภาพประกอบ     
 

ตองการสราง
เอกสารให  
ศูนยทดสอบฯ 

 
   

1.2 กดที่ปุ่ม     เลือกประเภทเป็น   

 
 

1.3 พิมพ์หัวเรื่องเอกสารในช่องของ “เรื่อง”  กรอกข้อความรายละเอียดต่างๆในช่อง “บทคัดย่อ/เนื้อหาเอกสาร” 
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1.4 กดที่ปุ่ม  เพื่อระบุรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม  โดยจะมีช่องให้กรอกรายละเอียดต่างๆ  
ดังภาพ        
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• วันที่เข้า คือ วันที่สร้างเอกสาร หรือวันที่เอกสารเข้าใน inbox (กรณีเป็นผู้รับแล้วนําเอกสารเข้าระบบ)   

ระบบจะมีค่าต้ังต้นเป็นวันที่ปัจจุบัน  สามารถเปลี่ยนวันที่ได้โดยคลิกที่ปุ่ม  แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการ 

 
• ประเภทเอกสาร  กดเลือกประเภทของเอกสารที่สร้างได้ที่ปุ่ม    

 
• เลขหนังสือ ใช้ในกรณีเป็นเอกสารที่ออกเลขของหน่วยงานหรือเลขมหาวิทยาลัยที่จองไว้กับธุรการกลาง  

สามารถกรอกเลขเข้าไปได้โดยตรง หรือในกรณีจองเลขมหาวิทยาลัยกับทางธุรการกลาง สามารถคลิกที่
ปุ่ม  เพื่อค้นหาเลขที่จองไว้ได้  ซึ่งส่วนนี้จะกล่าวถึงในเรื่องการขอ/จองเลขเอกสาร 

• ระดับช้ันความเร็ว  มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้รับเอกสารทราบว่า เอกสารนี้ ด่วนหรือไม่  โดยกด  เพื่อเลือก
ระดับช้ันความเร็ว 

 
 

• ระดับช้ันความลับ  มีไว้เพื่อแจ้งให้ผู้รับเอกสารทราบว่า เอกสารนี้ เป็นความลับหรือไม่  กด   เพื่อ
เลือกระดับช้ันความลับ 
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• วันที่เอกสาร  คือวันที่ที่ระบุในตัวเอกสารจริง 
• เรียน  สามารถกรอกรายชื่อหรือกดที่ปุ่ม  ก็ได้ จะปรากฏสมุดรายชื่อขึ้นมาและเมื่อต้องการจะลบ

รายช่ือที่ได้เลือกไปแล้วเพื่อทําการแก้ไข ใหก้ดที่ปุ่ม    จะลบรายชื่อนั้นออก แล้วจึงทําการเลือก
รายช่ือใหม่เข้าไป ) 

• คําอธิบาย (เรียน)   สามารถพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ได้  โดยจะเป็นการขยายความจากช่อง “เรียน” 

• อ้างถึง(ข้อความ)  อาจกรอกรายละเอียดว่าอ้างถึงอะไรหรือไม่กรอกก็ได้ 
• อ้างถึง(รายการ)   เป็นส่วนทีใ่ช้เช่ือมโยงเอกสารที่ต้องการอ้างถึงที่มีอยู่แล้วในระบบ เพื่อประหยัดเวลา

ในการแนบไฟล์เดิมเข้าไปใหม่  โดยคลิกทีปุ่่ม  จะมีหัวข้อให้เลือกเชื่อมโยงเอกสาร  ดังนี้ 
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o เชื่อมโยงหนังสือเดิมที่มีอยู่ในระบบ    คืออ้างอิงถึงเอกสารที่มีอยู่แล้วในกล่องเอกสารของ

เรา  หากเลือกเมนูนี้จะปรากฏหน้าจอดังภาพ  

 
   ทําการค้นหาเอกสารโดยการเลือกกล่องเอกสาร แล้วเลือกการค้นหาแบบ  หรือ 

  เพื่อเข้าสู่หน้าการค้นหา  

 
 

 
เมื่อเลือกเอกสารที่ต้องการอ้างอิงได้แล้ว จึงกดปุ่ม  แต่หากต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม   

o กรอกข้อมูลหนังสือใหม ่ อ้างอิงถึงเอกสารที่จะสร้างใหม ่ ยังไม่มีอยู่ในกล่องเอกสาร  หาก
เลือกเมนูนี้จะปรากฏหน้าจอให้สร้างเอกสารขึ้นมาใหม ่

• สิ่งที่ส่งมาด้วย  กรอกรายละเอียดให้ผู้รับทราบข้อมูล จะมหีรือไม่มีก็ได้ 
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• จาก  ก็ใช้วิธีการเดียวกันกับ “เรียน” คือสามารถกรอกตัวอักษร หรือกดที่ปุ่ม  ก็ได้จะปรากฏสมุด
รายช่ือขึ้นมา 

• คําอธิบาย (จาก)  ในส่วนของช่องนี้ผู้สร้างเอกสารสามารถพิมพ์ตัวอักษรต่างๆ ได้  โดยจะเป็นการขยาย
ความจากช่อง “จาก” 

• จํานวนหน้า  สามารถกรอกจํานวนหน้าได้ในกรณีที่เอกสารที่แนบมีจํานวนมากกว่าหนึ่ง 
• กรอบระยะเวลาดําเนินการ  กําหนดเพื่อแจ้งให้ผู้รับทราบว่าเรื่องนี้กําหนดระยะเวลาไว้กี่วัน หรือจะไม่

กําหนดก็ได้ 
• อายุเอกสาร  เป็นการกําหนดอายุในการเก็บเอกสาร 
• หมายเหตุ  สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามต้องการ 
• ข้อมูลเพิ่มเติมและดัชนีสืบค้น   สามารถกรอกข้อมูลดัชนีและข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามต้องการตาม 

แต่ละประเภทของเอกสาร  โดยสามารถกําหนดให้เอกสารแต่ละประเภทมีดัชนีและข้อมูลเพิ่มเติมได้ 
โดยแจ้งข้อมูลมาทาง  Admin ของระบบ 

• สิทธ์ิในการแนบเอกสารเพิ่มเติม ระบุรายช่ือผู้ที่ต้องการให้แนบเอกสารเพิ่มเติมเข้าสู่เอกสารต้นฉบับ 
เพิ่มรายชื่อสมาชิกได้โดยกดปุ่ม  จะเข้าสู่หน้าจอสมุดรายชื่อ  เพื่อทําการเลือกรายชื่อที่
ต้องการ  
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว จึงคลิกปุ่ม  ที่มุมขวามือเพื่อปิดหน้าจอนี้ ระบบจะทําการบันทึกข้อมูล

ที่กรอกไปแล้วข้างต้นโดยอัตโนมัติ 

1.5 การแนบไฟล์  สามารถทําการแนบเอกสารได้โดยกดที่ปุ่ม  แล้วเลือกประเภทการแนบ
เอกสารตามความต้องการ  
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• นําเข้าจาก ไฟล์ในเครื่อง (File)  คือการแนบไฟล์ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา  โดยระบบจะ
ปรากฏหน้าจอให้ค้นหาไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ 

• นําเข้าจาก สแกนเนอร์ (Scanner) คือการแนบไฟล์ที่สแกนจากเครื่องสแกนโดยตรง  (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต้องต่อกับเครื่องสแกน) เมื่อกดเลือกก็จะปรากฏหน้าต่างสําหรับการต้ังค่าเครื่อง
สแกน ดังรูป   

  
  เมนูทั่วไป :  ใช้ในการกําหนดประเภทไฟล์ที่จะสแกนและรวบรวมไฟล์ที่จะนําเข้าระบบ 
  เลือกในกรอบ ผลลัพท์การสแกนเอกสาร ซึ่งก็คือประเภทของไฟล์ที่สแกนนั่นเอง โดยระบบจะมีให้เลือก 
3 ประเภท ได้แก่ ประเภท JPG  ประเภท PDF และประเภท TIF  ซึ่งแต่ละประเภทไฟล์ จะมีคําอธิบายความเหมาะสม
ของการใช้งานอยู่ใต้หัวข้อ ดังรูป 

 
  ในส่วนของกรอบ ช่ือไฟล์  ระบบจะกําหนดชื่อไฟล์ให้เองโดยอัตโนมัติ  หากผู้ใช้ต้องการตั้งช่ือไฟล์เอง 

ให้เลือกที ่  และกรอกชื่อไฟล์ในช่องว่าง ก่อนทําการสแกน 
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  หากไม่ต้องการตั้งค่าการสแกนเอกสารในส่วนอื่นเพิ่มเติม  สามารถกดปุ่ม  ได้เลย  
โดยไฟล์ที่สแกนแล้ว จะมีรายการอยู่ในกรอบ สแกนเอกสารและการแปลงไฟล์  

 
  ปุ่ม  มีไว้เพื่อเพิ่มไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 
  ปุ่ม   มีไว้เพื่อแปลงไฟล์รูปภาพ(ไฟล์นามสกุล.JPG) เป็นไฟล์ประเภท PDF หรือ TIF 

  ปุ่ม  มีไว้เพื่อบันทึกไฟล์ที่สแกน ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา 
 

  เมนูตั้งค่า : ใช้ในกรณีที่ต้องการตั้งค่าเครื่องสแกนและกําหนดรายละเอียดของไฟล์สแกนเพิ่มเติม 

 
  ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ต่อกับเครื่องสแกนมากกว่า 1 เครื่อง สามารถเลือกเครื่องสแกนได้
ในกรอบ อุปกรณ์/สแกนเนอร์  
  การกําหนดความละเอียดในการสแกนได้ในกรอบ ความละเอียดของภาพ  โดยเลือกจากรายการหรือจะ
กําหนดเองก็ได้  (ตัวเลือกนี้จะปรากฏให้ในเครื่องสแกนบางเครื่อง และบางรายการจะไม่เหมาะสําหรับการเลือก) 
  การกําหนดรูปแบบสีของรูปภาพที่จะได้จากการสแกน มีอยู่ 3 รูปแบบ คือ สี , ไล่ระดับสีเทาและขาวดํา

  การกําหนดขนาดกระดาษสําหรับการแปลงเอกสารเป็นไฟล์ประเภท PDF (ปุ่ม ในเมนู
ทั่วไป) โดยเลือกขนาดกระดาษในช่องขนาดกระดาษและการวางแนวในช่องแนวกระดาษ   
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เมนูคุณภาพ :  สําหรับกําหนดคุณภาพของการสแกน  โดยสามารถกําหนดคุณภาพในรูปแบบ JPG, PDF, TIF 

 
 

• นําเข้าจากเอกสารเดิม  คือ การแนบไฟล์เดิมที่มีอยู่ในระบบ 

 
 

• นําเข้าจากที่อยู่อินเตอร์เน็ต (URL) คือ การแนบที่อยู่ของเว็บหรือ URL 
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1.6 เมื่อกรอกรายละเอียดต่างๆในเอกสารครบถ้วนแล้ว ใหก้ดที่ปุ่ม  ระบบจะทําการสร้าง
เอกสาร แล้วเก็บเอกสารนั้นไว้ในกล่อง  Document box  
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2. สร้างเอกสารแล้วส่งออก 
 มีขั้นตอนเช่นเดียวกับวิธีการสร้างเอกสารอย่างเดียว  โดยส่วนที่เพิ่มเติมมีดังนี้   

2.1 กดที่ปุ่ม     เลือกประเภทเป็น     จะปรากฏหน้าจอเช่นเดียวกับการ
สร้างเอกสารอย่างเดียว  ต่างกันตรงที่การสร้างเอกสารแล้วส่งออกมีส่วนของการเลือกผู้ส่งและข้อความแนบ
ท้าย (การเกษียนหนังสือ) เพิ่มเติมในตอนท้าย 
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2.2 ปุ่ม     เมื่อกรอกข้อมูลในส่วนชื่อเรื่อง เนื้อหา และบทคัดย่อแล้ว  คลิกปุ่ม   
ระบบจะแสดงหน้าสมุดรายชื่อ เพื่อให้เลือกรายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เราต้องการส่งเอกสารไปถึง  

2.3 หลังจากเลือกชื่อผู้รับแล้ว  รายช่ือนั้นจะเข้ามาอยู่ในส่วนของหน้าจอ “รายชื่อบุคคลหรือหน่วยงานผู้รับ
เอกสาร” (Forward & Repay Document) ดังภาพ 

 

คลิกเพื่อเพิม่ผูรับเอกสาร 

 
2.4 ถ้าต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่น  กดที่ปุ่ม   จะเปิดเข้าสู่หน้า สมุดรายชื่อ (Address book) เพื่อ

เพิ่มรายการปลายทางผู้รับ โดยวิธีการค้นหารายชื่อได้กล่าวไปแล้วข้างต้น  
2.5 ส่วนของการแสดงรายชื่อผู้รับเอกสาร  มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 
2.5.1 ลําดับ  คือลําดับของการส่ง 
2.5.2 ส่งไปที่  คือ รายการผู้รับ 
2.5.3 ลงนาม/สั่งการ  เลือกกําหนดเป้าหมายในการส่ง แยกตามรายบุคคล 
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2.5.4 รูปแบบการส่ง   เลือกส่งโดยตรงหรือส่งตามขั้นตอน  หากส่งตามขั้นตอนจะมีผลก็ต่อเมื่อเลือกเป็น
แบบส่งตามลําดับ 

2.5.5 ระดับความสําคัญการส่ง  แสดงให้ผู้รับทราบถึงความสําคัญของเอกสาร โดยจะไปแสดงแถบแจ้งที่
หน้าเอกสารของผู้รับ ดังภาพ 

 
2.5.6 เลือกกําหนดวันที่ควรเปิดอ่าน, วันที่ควรรับ, วันที่ควรส่งต่อ แยกตามรายบุคคล   เมื่อกําหนดตรงส่วน

นี้ ผู้รับเอกสารจะเห็นในส่วนของ “กิจกรรมและเวลาปฏิบัติ” เพิ่มเติมจากเอกสารปกติที่ไม่มีการ
กําหนดวันเหล่านี้  ดังรูป 

 
2.5.7 หัวข้องาน  รายละเอียดงานและวันที่ต้องเสร็จสิ้น  กําหนดตามความต้องการ  หรือจะไม่กําหนดก็

ได้ แยกตามรายบุคคล  โดยเมื่อกําหนดตรงส่วนนี้ไปแล้ว ผู้ที่ได้รับเอกสารนี้ จะมีส่วนของ “งาน/
ความคบืหนา้”  ปรากฏให้เห็นเพิ่มเติมจากเอกสารปกติที่ไม่มีการกําหนดหัวข้องาน  ดังรูป 

 
2.6 กรณีที่มีการเพิ่มปลายทางผู้รับผิดพลาด สามารถลบออกได้  โดยกดไปที่ปุ่มนี้   
2.7 กําหนดรูปแบบการส่งเอกสารออก ว่าเป็นหนังสือเวียน หรือหนังสือส่ง 

 
2.8   การส่งตามลําดับ เอกสารจะถูกส่งไปหาบุคคลที่ถูกเลือกไว้  ตามลําดับ  โดยเอกสารจะถูกส่ง

หาคนที่ 1 ก่อน  เมื่อคนที่ 1 เปิดอ่านแล้วส่งต่อ  จะปรากฏเงื่อนไขให้ส่งต่อเอกสารไปหาคนที่ 2 เท่านั้น  และ
เมื่อคนที่ 2 ได้รับเอกสารแล้วต้องการส่งต่อ ก็จะปรากฏเงื่อนไขให้ส่งไปหาคนที่ 3 เช่นกัน เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ 
จนครบทุกคน    รูปแบบเงื่อนไขดังภาพ 
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ถ้าต้องการให้ระบบบันทึกกิจกรรมของผู้รับให้เลือกในส่วนของ บันทึกการเตือน  

 
เลือกกิจกรรมที่จะทําการบันทึก  ให้ทําการกดเลือกว่าต้องการให้ระบบแจ้งเตือนเมื่อใด   

2.9 กําหนด “การออกหมายเลขส่ง”  

 
2.9.1 ไม่ออกเลข   คือการส่งเอกสารออกไปถึงผู้รับโดยไม่ออกเลขส่ง 
2.9.2 ใช้หมายเลขรับเป็นเลขส่ง  คือนําหมายเลขที่ลงรับเอกสารนี้ มาเป็นเลขเดียวกันกับเลขส่งเอกสาร 
2.9.3 ออกเลขส่งจาก  คือการออกส่งเอกสารโดยมีการออกเลขของบุคคลหรือหน่วยงาน โดยสามารถ

เลือกชุดเลขที่สร้างไว้ และปรับเลขได้ตามต้องการ 
2.10 แนบเอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม ซึ่งเอกสารที่แนบในส่วนนี้ ผู้ที่ได้รับไฟล์แนบนี้มีเพียงผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในรายการ

ปลายทางผู้รับเท่านั้น หากเกิดการส่งเอกสารฉบับนี้ออกไปอีก ผู้ที่รับต่อก็จะไม่เห็นไฟล์แนบนี้ ทําได้โดย

การกดปุ่ม  จากนั้นเลือก ประเภทการแนบไฟล์ แล้วทําตามขั้นตอน 

2.11 เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนตามต้องการแล้วจึง กดปิดหน้าจอนี้   

2.12 เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน พร้อมส่งแล้ว จึงกดที่ปุ่ม  เอกสาร
ต้นฉบับจะถูกบันทึกไว้ใน Document box  และเอกสารที่ส่งออกไป จะถูกบันทึกไว้ใน  Sent box  แยกตาม
รายช่ือผู้รับ 
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3. รับเอกสาร 
3.1 กดที่ปุ่ม    เลือกประเภทการสร้างเอกสารเป็น  

 

 

3.7 

3.8 

3.2 3.3 

3.5 

3.4 
3.6

 
3.2 เลือกระบุประเภทการออกเลขรับ ว่าจะออกหมายเลขรับหรือไม่ โดยถ้าเลือกออกหมายเลขรับสามารถทําการ

ปรับเลขได้ โดยทําการกดที่ปุ่ม   
3.3 เลือกระบุเป้าหมาย ตามจริงของเอกสาร โดยกดที่ปุ่ม  เพื่อเลือก 
3.4 ระบุหัวเรื่องเอกสารที่ต้องการรับ 
3.5 กดที่ปุ่ม  เพื่อระบุรายละเอียดปลีกย่อยเพิ่มเติม (ดังมีรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนการ

สร้างเอกสาร) 
3.6 กรอกเนื้อความโดยสังเขปของเอกสารที่ต้องการ ลงในช่อง “บทคัดย่อ” 

3.7 แนบเอกสารเพิ่มเติม ได้โดยการกดที่ปุ่ม   
3.8 เมื่อตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว จึงกดปุ่ม   ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลการ

รับเอกสาร 
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4. รับเอกสารแล้วส่งออก 
4.1 กดที่ปุ่ม   เลือกประเภทการสร้างเอกสารเป็น   

 

4.2 4.3 

4.5 

4.4
4.6

4.9

4.7 

4.8 

4.2 เลือกระบุประเภทการออกเลขรับ ว่าจะออกหมายเลขรับหรือไม่ โดยถ้าเลือกออกหมายเลขรับสามารถทําการ
ปรับเลขได้ โดยทําการกดที่ปุ่ม   

4.3 เลือกระบุเป้าหมาย ตามจริงของเอกสาร  โดยกดที่ปุ่ม  เพื่อเลือก 
4.4 ระบุหัวเรื่องเอกสารทีต้องการรับ 
4.5 กดที่ปุ่ม  เพื่อระบุรายละเอียดปลีกย่อยเพิม่เติม (ดังมีรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอนการสร้างเอกสาร) 
4.6 กรอกเนื้อความโดยสังเขปของเอกสารที่ต้องการ ลงในช่อง “บทคัดย่อ” 
4.7 กดที่ปุ่ม  เพื่อระบุปลายทางผู้รับเอกสาร ระบุจุดมุ่งหมายในการส่งเอกสาร รวมทั้งระบุ

รายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆแยกตามรายบุคคล ระบบจะทาํการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ซึ่งสามารถทําการ
เพิ่มเติมรายชื่อปลายทางผู้รับได้ในหน้านี้  วิธีการใช้งานดังที่ได้กล่าวไว้ในข้อ สร้างเอกสารแล้วส่งออก 

4.8 กรอกรายละเอียดลงในช่องข้อความแนบท้าย (ถ้ามี) 
4.9 แนบเอกสารสาธารณะ  ผู้ที่ได้รับเอกสารฉบับนี้ทุกคน จะสามารถมองเห็นไฟล์นี้ ไม่ว่าจะเกิดการส่งต่อไปอีกก่ี

ครั้ง ผู้รับทุกคนก็จะสามารถมองเห็นไฟล์นี้ได้ โดยการกดปุ่ม  
4.10 เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน พร้อมส่งแล้ว จึงกดที่ปุ่ม  เอกสาร

ต้นฉบับจะถูกบันทึกไว้ใน Document box    เอกสารที่ส่งออกไป จะถูกบันทึกไว้ใน  Sent box  แยกตาม
รายชื่อผู้รับ   และถูกบันทึก 
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การแก้ไขเอกสาร 
การแก้ไขเอกสาร จะสามารถทําได้ในกรณีที่เป็นเจ้าของต้นฉบับหรือเป็นผู้สร้างเอกสารฉบับนั้นเท่านั้น (เอกสาร

ที่จะทําการแก้ไขได้จะต้องอยู่ใน Document box) 
1. กดเลือกที่ “Document box”  
2. ดับเบิ้ลคลิกที่รายการเอกสารที่ต้องการแก้ไข   คลิกที่   เพื่อเปิดหน้า “Edit  Document” 

ขึ้นมา 
3. รายละเอียดในหน้าจอแก้ไขเหมือนกับหน้าจอสร้างเอกสาร  ทําการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนเรียบร้อย    

จากนั้นจึงกดปุ่ม  

 
 

แนบเอกสารเพิ่มเติมเข้าสู่ต้นฉบับ 

• เปิดเอกสารที่ต้องการแนบไฟล์เพิ่มเติมใน Document box  เลือกที่   ที่แถบ
ด้านบนของเอกสาร  แล้วคลิก  จะเปิดจอการแนบเอกสาร
เพิ่มขึ้นมา 

• เพิ่มเอกสารด้วยการกดปุ่ม  เลือกไฟล์ที่ต้องการ 
• จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเป็นการยืนยันการนําเอกสารเข้าสู่ระบบ    

 

 หน้า : 34 
 



ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                           คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-Document) 

กล่องเอกสารออก (Sent box) 
1. กล่องเอกสารออก 

สามารถเช็ครายการส่งเอกสาร สถานะของเอกสาร แยกตามรายบุคคล ได้จาก Sent box  
โดยการกดที่ “Sent box” 

ตรวจดูสถานะของเอกสาร จากสัญลักษณ์หน้ารายการที่แสดงขึ้นมา โดยสามารถตรวจสอบได้ตามรายบุคคล 
 ดับเบิ้ลคลิกที่รายการเอกสารที่สนใจ เพื่อเข้าสู่หน้าเนื้อหาเอกสารที่ได้ส่งออก 
  

 

1.1 
1.3 

1.2

 

2. การถอนเอกสาร    
 สามารถยกเลิกเอกสารที่ส่งไปยังผู้รับได้เฉพาะในกล่อง Sent box เท่านั้น  ในกรณีที่ส่งเอกสารออกไปหาผู้รับ
และผู้รับนั้นยังไม่ได้เปิดดูเอกสาร  หากพบข้อผิดพลาดในเอกสารนั้นหรือต้องการกลับไปแก้ไขเอกสารนั้นก่อน   
สามารถทําการยกเลิกเอกสารได้ โดยยกเลิกแยกตามรายบุคคล  เมื่อยกเลิกเอกสารแล้ว ผู้รับจะไม่เห็นเอกสารนั้นอีก
และรายการเอกสารนั้นก็จะหายไปจากกล่อง Sent box ของผู้ส่งด้วย 

 ในหน้ารายการเอกสารของกล่อง “Sent box” กดที่ปุ่ม   ถอนเอกสาร 
 ปรากฎหน้าจอยืนยันการถอนเอกสาร ให้กรอกเหตุผลลงในช่องว่าง 
 จากนั้นกดปุ่ม  เป็นการยืนยัน 

 

2.2 

2.3 
 

 หากการถอนเอกสารเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งว่าการถอนเอกสารเสร็จสิ้น 
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TIP: สามารถถอนเอกสารเป็นชุดได้โดยคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการลงรับ (เลือกได้คราวละหลายๆ ฉบับ โดยกดคีย์บอร์ด

ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้แล้วคลิกเมาส์เลือกเอกสารที่ต้องการ) จากนั้นไปที่  แล้วเลือก 
  เอกสารที่เลือกจะถูกถอนกลับมา  ( ใช้กับเอกสารที่ผู้รับยังไม่ได้เปิดอ่านเท่านั้น)  

 
 

 
 

กล่องเอกสารเข้า (Inbox) 
1. กล่องเอกสารเข้า 

 เข้าสู่กล่องเอกสารเข้าโดยการ คลิกที่ “Inbox” 
 เมื่อต้องการเข้าไปดูเนื้อหาเอกสารอย่างครบถ้วน ให้ดับเบิ้ลคลิกที่รายการเอกสารนั้น  จะปรากฏหน้า
รายละเอียดของเอกสาร   ตัวอย่างดังภาพ 
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สวนของการ
ลงรับเอกสาร

สวนของการ
เกษียนหนังสือ

สวนของเอกสารแนบ
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สวนของการลงนาม
สําหรับผูบริหาร

เอกสารผานบุคคล
หรือหนวยงานใดบาง 
เช็คไดจากสวนนี้ 

ในเอกสาร 

สวนของการ
แสดงขอมูล 
ผูที่ลงนาม 
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 ในหน้าเนื้อหาเอกสาร สามารถเรียกดูไฟล์ต่างๆท่ีถูกแนบมากับเอกสารได้ โดยกดที่รายช่ือไฟล์ที่แนบมา กรณี
ไฟล์ที่แนบมาเป็นภาพ จะเปิดหน้าต่างการแสดงภาพขึ้นมา และสามารถพิมพ์ออกสู่เครื่องพิมพ์ได้ กรณีไฟล์ที่แนบเป็น
ไฟล์ประเภทเอกสารเช่น Word, PowerPoint, Excel ฯลฯ โปรแกรมจะเปลี่ยนจากการเปิดหน้าต่างแสดงภาพเอกสาร 
เป็นการให้บันทึก (Save) เอกสารสู่คอมพิวเตอร์  เพื่อให้สามารถเปิดดูได้ในภายหลัง 
 สามารถตรวจสอบดูทางเดินเอกสาร ได้ในหน้านี้ พร้อมทั้งตรวจดูสถานะเอกสารในแต่ละเส้นทางได้ด้วยการกดที่
รายการทางเดินเอกสารที่สนใจ จะแสดงหน้า “Route Information” ขึ้นมา 
 

 
 

รายละเอียดที่จะแสดงในหนา้นี้ จะประกอบไปด้วย  
ข้อมูลทั่วไป (เอกสารจากใคร ถึง ใคร) 
Date/Time (วันที่ เวลา ของทางเดินเอกสาร) 
หมายเลข (หมายเลขส่ง หมายเลขรับเอกสาร) 
เป้าหมาย ( เพื่อ , ลงนามโดย ) 
ข้อความแนบท้าย  (ส่วนของการเกษียนหนังสือ) 
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2. การลงรับเอกสาร (Receive)  
 เช่นเดียวกับการลงเลขรับเอกสารในสมุดของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งการลงรับเอกสาร สามารถทําได้ในกล่อง 

Inbox เท่านั้น 
 เปิดเอกสารที่ต้องการรับ  จากหน้ารายการเอกสารเข้าในกล่อง Inbox 

 กดที่ลิงค์    จะเปิดหน้าการรับเอกสารขึ้นมา 
 

 

คลิกที่นี่

 เลือกประเภทในการรับเอกสาร ปรับเลขตามต้องการหรือไม่ปรับก็ได้ จากนั้นกดที่ปุ่ม  เป็นอัน
เสร็จสิ้นการรบัเอกสาร 
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TIP:สามารถลงรับเอกสารเป็นชุดได้โดยคลิกเลือกเอกสารที่ต้องการลงรับ (เลือกได้คราวละหลายๆฉบับ โดยกดคีย์บอร์ด
ปุ่ม Ctrl  หรือ Shift  ค้างไว้)  จากนั้นไปที่     แล้วเลือก   ระบบจะแสดงหน้าจอมาให้
ปรับเลขรับ 

 
 

 

การลงนาม/สั่งการ สําหรับผูบ้ริหาร 
 สําหรับผู้บริหาร  จะมีการลงนามหรือสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ โดยจะลงนามได้ต้องลงรับเอกสารนั้นๆ ใน 
Inbox ก่อน  แล้วไปที่หัวข้อ “ผลการลงนาม/สั่งการ” (ดังภาพ) จากนั้นคลิกที่อักษรสีน้ําเงินขีดเส้นใต้ ในภาพตัวอย่างคือ
คําว่า เพื่อทราบ เมื่อคลิกแล้ว จะได้กรอบ Dialog Window ดังภาพ คลิกเลือกความคิดเห็น และระบุข้อความที่ต้องการ
สั่งการ  จากนั้นคลิก 
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 เมื่อผู้บริหารลงนามแล้ว  ผูส้ง่หรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเช็คเอกสารจากกล่อง sent box (ทีม่ีสถานะลงรับ
แล้ว ) เพื่อตรวจเช็คผลการลงนามจากผู้บังคับบัญชา   
 ** การลงนาม/สั่งการ นี้ จะเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับเท่านั้น หากเอกสารมกีารส่งต่อไปยังบุคคลที่
สาม  บุคคลท่ีสามจะไม่เห็นการสั่งการก่อนหน้านี้ ** 
 

3. การตอบกลับเอกสาร  ( Reply ) 
  การตอบกลับเอกสาร สามารถทําได้ในเอกสารที่อยู่ในกล่อง Inbox เท่านั้น  และต้องเป็นเอกสารที่ทํา
การลงรับแล้ว 

 เปิดเอกสารที่ต้องการตอบกลับ  กดที่ปุ่ม  จะเปิดหน้าต่างโต้ตอบสําหรับการตอบกลับ 

 

3.1

 

 ในหน้าจอแสดงรายการผู้รับ  จะปรากฏชื่อของผู้ที่ส่งเอกสารมาหาเราให้โดยอัตโนมัติ 

 

3.2 

 ถ้าต้องการเพิ่มผู้รับรายอื่น  กดที่ปุ่ม   จะเปิดเข้าสู่หน้า สมุดรายช่ือ (Address book) เพื่อเพิ่ม
รายการปลายทางผู้รับ ซึ่งวิธีการเลือกรายชื่อผู้รับเอกสารอธิบายอยู่ในหัวข้อ  การสร้างเอกสารแล้วส่งออก  
 กรณีที่มีการเพิ่มปลายทางผู้รับผิดพลาด สามารถลบออกได้  โดยกดไปที่ปุ่มนี้   
 กําหนดรูปแบบการส่งเอกสารออก  
 กําหนดการออกหมายเลขส่ง  
 กําหนดการแนบเอกสารแนบท้ายเพ่ิมเติม ซึ่งเอกสารที่แนบในส่วนนี้ ไม่ได้ถูกแนบติดไปกับต้นฉบับเอกสาร ผู้ที่ได้รับ
ไฟล์แนบนี้มีเพียงผู้ที่มีรายช่ืออยู่ในรายการปลายทางผู้รับ ที่จะรับเอกสารเท่านั้น หากเกิดการส่งต่อเอกสารฉบับนี้ออกไป
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อีก ผู้ที่รับต่อ ก็จะไม่เห็นไฟล์แนบนี้ ทําได้โดยการกดปุ่ม  จากน้ันเลือก ประเภทการแนบไฟล์ แล้วทํา
ตามขั้นตอนเลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ 
 เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าได้ระบุรายละเอียดครบถ้วน พร้อมส่งแล้ว จึงกดที่ปุ่ม  เอกสารก็จะถูกส่งไป
ยังผู้รับตามที่ระบุรายช่ือ 
 

4. การส่งต่อเอกสาร ( Forward )  
 เปิดเอกสารที่ต้องการส่งต่อ  กดที่ปุ่ม  จะเปิดหน้า “Address book” ขึ้นมาให้เลือกรายชื่อที่จะ

กําหนดเป็นปลายทางผู้รับ เช่นเดียวกับวิธีการส่งเอกสารในหัวข้อ  สร้างเอกสารแล้วสง่ออก 

 

4.1 

 

 
 

 เมื่อเลือกปลายทางผู้รับเสร็จแล้ว จะเปิดเข้าสู่หน้าแสดงรายการผู้รับเอการ (Forward & Reply Document) 
เพื่อให้ระบุรายละเอียดที่ต้องการเช่นเดียวกับการตอบกลับเอกสาร 

 

5. การแนบเอกสารเพิ่มเติม ( Insert Attachment ) 
การแนบเอกสารเพิ่มเติม  ใหแ้นบก่อนที่จะส่งเอกสารไปยังผู้รับ    

 เปิดเอกสารที่ต้องการแนบไฟล์เพิ่มเติม เลือกที่   ที่แถบด้านบนของเอกสาร  แล้วคลิก 
 จะเปิดหน้าต่างโต้ตอบสําหรับการแนบเอกสารเพิ่มขึ้นมา 

 

5.1 
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 เพิ่มเอกสารด้วยการกดปุ่ม  เลือกไฟล์ที่ต้องการ 

 จากนั้นกดปุ่ม  เพื่อเป็นการยืนยันการนําเอกสารเข้าสู่ระบบ    

 

5.2

5.3

 

ข้อควรระวัง  
 ในกรณีที่เป็นเอกสารสร้างใหม่ เช่น สร้างเก็บไว้ใน Document box  แล้วยังไม่เคยส่งออกไปหาบุคคล
ใด  ไฟล์แนบที่ถูกนําเข้าไปแล้วนั้น  สามารถทําการลบออกได้    

**ในกรณีเป็นเอกสารที่เคยส่งไปยังผู้รับแล้ว หลังจากกดปุ่ม  จะไม่สามารถลบไฟล์
แนบนั้นได้  เนื่องจากเป็นการป้องกันของระบบ ไม่ให้มีการสับเปลี่ยนเอกสารได้ หลังจากมีการส่งออกแล้ว  
ดังนั้น  ก่อนที่จะกดปุ่ม  ขอให้แน่ใจว่าไฟล์ที่ต้องการแนบเพิ่มเติมไปนั้น เป็นไฟล์ที่ถูกต้อง
แล้ว 

 
6. การแทรกข้อความสาธารณะ ( Public Message ) 

 สามารถกระทาํได้ทั้งในส่วนของ Document box, Sent box และ inbox  การฝากข้อความลักษณะนี้
เปรียบได้กับการปิดประกาศบนบอร์ด ทุกคนที่รับเอกสารจะสามารถมองเห็นข้อความได้ทุกคน 

 เลือกที่   ที่แถบด้านบนของเอกสาร  แล้วคลิกเลือก   เพื่อเข้าสู่หน้าการ
แทรกข้อความสาธารณะ 
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6.1

 กรอกข้อความที่ต้องการ   จากน้ันกดปุ่ม   ข้อความที่เพิ่มเข้าไปก็จะปรากฏอยู่ในส่วนแสดงข้อความ
แนบท้ายด้านบน 

 

1กรอกขอความ
    ท่ีตองการ  

2คลิกปุมเพ่ิม 

3 ขอความจะปรากฏ  
     ในสวนนี้  

 
 
 

7. การยกเลิกเอกสาร  ( Mark cancel ) 
 ในกรณีทีผู่้ส่งเอกสาร  ส่งเอกสารมาหาเราผิด  เราสามารถทําให้ผูส้่งทราบว่าเอกสารที่ส่งมานั้น

ผิดพลาดหรือมีปัญหา โดยใช้วิธีการยกเลิกเอกสาร 
7.1 เปิดเอกสารที่ต้องการยกเลิกในกล่อง Inbox  คลิกที่  ตรงแถบด้านบนของเอกสาร 

  
7.2 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้กรอกเหตุผลในการยกเลิกเอกสาร  กรอกเหตุผลและคลิก  เพื่อ

ยืนยันการยกเลิก 
7.3 หากการยกเลิกเอกสารเสร็จสมบูรณ์ ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งว่าการยกเลิกเอกสารเสร็จสิ้น 
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การแกป้ัญหาเบื้องตน้เกี่ยวกบัการใช้งาน 
 

1. เข้าระบบไม่ได้ 
a. เคลียร์ temp โดย ไปที่ Start > run > พิมพ์ %temp% กด OK > ลบโฟลเดอร์ AVSDOC.RBRU แล้ว

เข้าระบบใหม่อีกครั้ง 

 
b. สํารวจ Browser เครื่องตัวเอง  เวลาเปิดหน้าจอระบบต้องเปิดกับ Internet Explorer  หากเปิดแล้ว

ระบบไปรันกับ Browser ตัวอื่น ให้เปิด Internet Explorer  แล้วไปที่เมนู Tools > Internet 
Option > แทบ็ Program  > คลิก ปุ่ม Make default  ดังภาพ 
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c. ลองเข้าระบบ MIS เช่น จัดซือ้-จัดจ้าง หากเข้าระบบเหล่านั้นไม่ได้ด้วย โปรแกรม Microsoft.net 

Framework อาจมีปัญหา ต้องถอนโปรแกรมแล้วลงใหม ่หรือซ่อมแซมโปรแกรม ไปที่ Control Panel 
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ > Add or Remove Program  
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 เมื่อซ่อมแซมโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะมีหน้าจอเตือนว่า Successful  ก็คลิก Exit ปิดได้เลย  
แล้ว restart เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง  และเข้าระบบใหม่ 
 หากยังเข้าระบบไม่ได้อีก กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบ 

 
2. เช็คเบื้องต้น เมื่อสแกนเอกสารไม่ได้ 

a. ลองสแกนเอกสาร โดยไม่ผ่านระบบ  
i. ถ้าสแกนไม่ได้  driver น่าจะมีปัญหา ลองลง driver ใหม ่ 
ii. ถ้าสแกนได้ปกติ ให้ตรวจเช็คหน้าจอ Document Scan ในระหว่างสแกน ซึ่งจะแสดงขึ้นมา

เมื่อสแกนผ่านระบบ ไปที่แท็บ “ต้ังค่า” ว่าเลือกเครื่องสแกนได้ถูกต้องหรือไม่  

 
หากยังสแกนไม่ได้อีก กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อตรวจสอบ 

b. ลอง restart เครื่องคอมพิวเตอร์สัก 1 ครั้ง บางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์อาจมีปัญหาเอง ไม่เกี่ยวกับ
ระบบหรือเครื่องสแกน 
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คําแนะนําในการแนบไฟล์เอกสาร 
1. หากสแกนเอกสารผ่านระบบ ควรตรวจเช็คประเภทเอกสารทุกครั้ง  โดยระบบจะมีให้เลือก 3 ประเภท ได้แก่ 

JPG , PDF และ TIF   แนะนําเป็น JPG เนื่องจากขนาดไฟล์ไม่ใหญ่มาก ความคมชัดอยู่ในระดับอ่านออกได้ดี  
หรือถ้าเป็นเอกสารที่ต้องการความละเอียดมากหรือต้องสแกนต่อเนื่องเป็นชุดเดียวให้ใช้ PDF (ในระบบจะมี
คําแนะนําเบื้องต้นให้อยู่แล้ว) 

 
2. หากสแกนเอกสารโดยไม่ผ่านระบบ  หรือแนบไฟล์ที่มีอยู่แล้วในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจเช็คขนาดของไฟล์

เหล่านั้นก่อนทุกครั้ง  ไฟล์ไม่ควรมีขนาดเกิน 10 Mb เนื่องจากไฟล์ที่มีขนาดใหญ่มากๆ ทําให้การส่งเอกสารใน
ระบบช้า และถ้าช้ามากระบบจะถูกตัดการเชื่อมต่อจาก server และหลุดออกไป เท่ากับว่าส่งเอกสารไม่ได้   
*แนะนํา ไม่ควรเกิน 5 Mb จะดีที่สุด 

 

แนะนําการเปดิเอกสาร 
1. การเปิดเอกสารจากหน้า Home ควร refresh ทุกครั้งที่มีการเปิดเอกสารอ่าน  มิเช่นนั้น จะเห็นเอกสารที่เปิดไป

แล้ว ค้างอยู่ในระบบ  เช่นเดียวกับการเปิดเอกสารในกล่อง inbox และกล่องอื่นๆ ควรมีการกดปุ่ม refresh ทั้ง 
2 ปุ่ม ให้บ่อยครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น สร้าง ส่ง หรือ มีเอกสารเข้า   ทั้งนี้เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลที่
เป็นปัจจุบันที่สุดให้เราทราบ 
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