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กำรบริหำรงำนสำรบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกำรเสนอเอกสำร Online ด้วยระบบบริหำรงำนสำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ลงรับจัดเก็บเอกสำร เข้ำระบบในระบบแบบออนไลน์ รองรับระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
ว่ำด้วย งำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และ 2548 ท ำงำนในลักษณะ Web Application สำมำรถรองรับกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ใช้งำนได้พร้อม ๆ กันไม่จ ำกัด user ก ำหนดสิทธิกำรใช้งำนแต่ละเมนูได้ ลดกำรใช้กระดำษ สะดวกในกำร
จัดเก็บ ค้นหำ ท ำงำนในลักษณะ Webbase ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมท่ีเครื่องผู้ใช้งำน โดยจัดเก็บเอกสำรตำมประเภท 
ดังต่อไปนี้  

 หนังสือภำยนอก 
 หนังสือภำยใน 
 หนังสือเวียน 

 
โดย มีคุณสมบัติ (Feature) ดังนี้ 

1. สำมำรถจัดกำรผู้ใช้งำนในระบบได้ โดยผู้ดูแลระบบสำมำรถเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ 
2. สำมำรถจัดเก็บรำยละเอียดผู้ใช้งำนระบบ เช่น ชื่อ-นำมสกุล ต ำแหน่ง กลุ่มงำน/ส่วน ส ำนัก/กอง/ฝ่ำย ที่

ผู้ใช้งำนสังกัด รหัสผู้ใช้งำน (Username) รหัสผ่ำน (Password) เป็นต้น 
3. สำมำรถเพ่ิม แก้ไข กลุ่มผู้ใช้งำนได้ ก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบงำนได้ 
4. สำมำรถจัดเก็บประวัติกำรเข้ำและออกจำกระบบงำนของแต่ละผู้ใช้งำนได้ 
5. สำมำรถก ำหนดสถำนะของผู้ใช้งำน (Active/Inactive) 
6. สำมำรถก ำหนดค่ำเริ่มต้น เลขหนังสือรับ-เลขหนังสือส่งได้ 

 
1. ทะเบียน หนังสือภายนอก ระบบการรับ – ส่งหนังสือภายนอก 

1. กำรรับหนังสือจำกหน่วยงำนภำยนอก เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณ/ธุรกำร/บริหำรงำนทั่วไป สำมำรถ
ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำสู่ระบบได้ 

2. เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสำรบรรณ/ธุรกำร/บริหำรงำนทั่วไปสำมำรถท ำกำรตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำมและออกรำยงำน
ทะเบียนสรุปในลักษณะต่ำง ๆ เช่น รำยงำนสรุปทะเบียนรับหนังสือจำกภำยนอก ในแต่ละช่วงวัน เวลำ 

3. สำมำรถลงทะเบียนรับข้อมูลพ้ืนฐำนของหนังสือภำยนอก เพ่ือใช้เป็นดัชนีกำรสืบค้น (Index) สำมำรถออก
เลขทะเบียนรับให้โดยอัตโนมัติ 

4. สำมำรถบันทึกวันที่ เวลำ และชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรรับหนังสือจำกภำยนอกให้โดยอัตโนมัติ 
5. กำรส่งหนังสือออกภำยนอก ผู้ใช้ท ำกำรบันทึกข้อมูลทะเบียน หนังสือออกสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบ

สำมำรถออกเลขหนังสือออกภำยนอกโดยอัตโนมัติ 
6. กำรส่งหนังสือออกภำยนอกผู้ใช้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบ, ค้นหำ ติดตำม และออกรำยงำนทะเบียนสรุปใน

ลักษณะต่ำง ๆ 
7. สำมำรถลงทะเบียนข้อมูลพ้ืนฐำนของหนังสือภำยนอกเพ่ือใช้เป็นดัชนีกำรสืบค้น (Index) สำมำรถออกเลข

หนังสือออกภำยนอกให้โดยอัตโนมัติ 
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8. สำมำรถบันทึกวันที่ เวลำ และชื่อเจ้ำหน้ำที่ ที่ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรส่งหนังสือจำกภำยนอกให้โดย
อัตโนมัติ 

9. รองรับกำรแนบไฟล์ข้อมูลต่ำงๆ ได้ เช่น MS Word, MS-Excel, PDF, JPEG  
10. เก็บประวัติในกำรแก้ไข และ ผู้แก้ไข ลงนำมไว้ทุกข้ันตอน  

 
2. ทะเบียนหนังสือภายใน ระบบการรับ-ส่งหนังสือภายใน 

1. สำมำรถสร้ำงทะเบียน รับส่ง หนังสือภำยใน เพื่อส่งระหว่ำงหน่วยงำนภำยในหน่วยงำน 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลเอกสำรสำรบรรณ บริหำรงำนทั่วไปและ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรแต่ละส่วนงำน สำมำรถ

ลงทะเบียนรับหนังสือเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ 
3. สำมำรถออกทะเบียนส่งภำยในได้โดยอัตโนมัติ 
4. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบ ค้นหำ ติดตำม รวมทั้งระบบสำมำรถออกรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนสรุป

ทะเบียนส่งหนังสือจำกภำยใน ในแต่ละช่วงเวลำ เป็นต้น 
5. สำมำรถลงทะเบียนส่งภำยใน โดยข้อมูลพื้นฐำนของหนังสือเพ่ือใช้เป็นดัชนีกำรสืบค้น (Index) 
6. สำมำรถออกเลขทะเบียนส่งหนังสือภำยใน ให้โดยอัตโนมัติ รองรับกำรแนบไฟล์ข้อมูลต่ำงๆ ได้ เช่น MS 

Word, MS-Excel, PDF, JPEG เป็นต้น  
7. สำมำรถบันทึกหนังสือเข้ำสู่ระบบ โดยกำรสแกน หรือไฟล์เอกสำรแนบ เพ่ือใช้ในกำรอ้ำงอิง 
8. สำมำรถบันทึกวันที่ เวลำ และชื่อเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำน เกี่ยวกับกำรรับหนังสือจำกภำยในโดยอัตโนมัติ 
9. สำมำรถออกรำยงำนสรุปกำรรับหนังสือภำยในได้ 

 
3. หนังสือเวียน : บันทึกข้อมูล ส่งเข้ำระบบเก็บเอกสำรในฐำนข้อมูล 
 
การเข้าถึงระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

กำรเข้ำถึงเพ่ือใช้งำนเว็บไซต์ระบบบริหำรงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถเข้ำผ่ำนทำง               
URL : http://www.dms.ubu.ac.th/edoc/index.php 

 

 
ภำพที่ 1 ภำพแสดงหน้ำจอหลักของระบบ 
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 หน้ำหลักของระบบ เป็นหน้ำแรกของระบบเมื่อล็อกอินเข้ำสู่ระบบ จะแสดงแถบเมนูกำรใช้งำนตำมสิทธิ์เข้ำ
ใช้งำน และรำยละเอียดข้อมูลชื่อผู้ใช้, หน่วยงำนที่สังกัด,กล่องจดหมำย ซึ่งแสดงหน่วยงำน วัน เวลำที่เข้ำใช้งำน 
จ ำนวนหนังสือเข้ำ/หนังสือเข้ำยังไม่ลงรับ/หนังสือส่งออก (ส่งแล้ว)/หนังสือส่งออก (ยังไม่ส่ง) ตำมวัน เดือน ปี
ปัจจุบัน และตั้งค่ำเลขหนังสือรับ-ส่งต่อจำกระบบเดิม 
 

ภำพที่ 2 ภำพแสดงหน้ำจอหลักเมือ่ล็อกอินเข้ำสู่ระบบ 
 

หำกผู้ใช้งำนได้รับสิทธิ์ในกำรจัดกำรเลขหนังสือ (เลข ศธ) รับ-ส่ง มำกกว่ำ 1 เลข ก็จะแสดงกล่องจดหมำยตำม
จ ำนวนหมำยเลขท่ีได้รับสิทธิ์ให้จัดกำรข้อมูล 
 

 
ภำพที่ 3 ภำพแสดงหน้ำจอหลักผูใ้ช้งำนได้รับสิทธ์ิจดักำรเลขหนังสอืมำกกว่ำ 1 เลข 
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ภำพที่ 4 ภำพแสดงหน้ำจอกำรตั้งค่ำเลขหนังสือรับ-ส่ง 
 
การลงรับหนังสือ (หนังสือรับ) 
 

 
ภำพที่ 5 ภำพแสดงหน้ำจัดกำรหนังสือรับ 
 

 หนังสือรับ เป็นหนังสือหรือเอกสำรที่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยส่งมำถึงหน่วยงำน
เรำ ซึ่งจะแสดงรำยกำรจ ำนวนหนังสือรับทั้งหมดของหน่วยงำน และสำมำรถจัดกำรโดย ลงรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข และ
ค้นหำหนังสือได้ มีรำยละเอียดที่แสดงดังนี้ 
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 ล ำดับ จะแสดงล ำดับล่ำสุดขององหนังสือที่มีกำรส่งมำโดยจะแสดงส่วนของหนังสือเข้ำท่ียังไม่มีกำรลงรับ 
และหนังสือที่ลงรับแล้ว ตำมล ำดับ 

 แก้ไข เมื่อต้องกำรแก้ไขข้อมูลหนังสือรับ รำยละเอียด ไฟล์เอกสำรแนบ (MS Word, MS-Excel, PDF, 
JPEG) หรือเลือกหน่วยงำนที่ส่งถึงผิด โดยคลิ้ก  ที่ช่องแก้ไข ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ 

 ลบ เมื่อต้องกำรลบรำยกำรหนังสือรับที่มีกำรส่งถึงหน่วยงำนอื่นผิด/ไม่ต้องกำร หรือมีกำรลงรับหนังสือไม่
ถูกต้อง โดยคลิ้ก  ที่ช่องลบ ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ แล้วจะแสดงข้อควำมยืนยันกำรลบ 

 รับ เมื่อมีหนังสือส่งมำหำเรำท ำได้ โดยคลิ้ก  ที่ช่องรับ ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ แล้วจะแสดงข้อควำม
ยืนยันกำรรับ เมื่อมีหนังสือเข้ำ 

 ไม่รับ เมื่อมีหนังสือส่งมำหำเรำผิด ไม่ต้องกำรรับแล้วต้องกำรส่งกลับ หรือ ยกเลิกกำรรับท ำได้ โดยคลิ้ก  
ที่ช่องรับ ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ แล้วจะแสดงข้อควำมยืนยันกำรไม่รับ  

 เลขรับ จะแสดงเลขที่หนังสือ ว/ด/ป และเวลำที่ส่งมำ 
 ชื่อเรื่อง จะแสดงชื่อเรื่อง เลขที่หนังสือ ว/ด/ป เวลำ ประเภทหนังสือ ชั้นควำมลับและควำมเร็วของหนังสือ

ที่ส่งมำ 
 เจ้ำของเรื่อง แสดงหน่วยงำนที่รับหนังสือ 
 จำก คณะ/ส ำนัก หน่วยงำนที่ส่งหนังสือมำ 
 ถึง ผู้บริกำร หรือ ตัวบุคคล 
 ปฏิบัติกำร เมื่อมีกำรสั่งกำร หรือ มีกำรด ำเนินกำรจำกหนังสือที่ได้รับ โดยคลิ้ก  หำกมีกำรด ำเนินกำรจะ

แสดงจ ำนวนรำยกำรให้เห็น  และจะแสดงเฉพำะรำยกำรหนังสือที่มีกำรลงรับแล้วเท่ำนั้น 
 ไฟล์แนบ หนังสือที่ส่งมำจะมี ไฟล์เอกสำรแนบ (MS Word, MS-Excel, PDF, JPEG) มำด้วยและสำมำรถดู

ได้โดยคลิ้ก  ที่ช่องไฟล์แนบ 
 ลิงก์แนบ หำกหนังสือที่ส่งมำมีลิงก์แนบส่งมำด้วยและสำมำรถดูได้ โดยคลิ้ก  ที่ช่องลิงก์แนบ 
 เพ่ิมหนังสือรับ เมื่อมีหนังสือภำยในหน่วยงำนเอง ที่ต้องกำรเสนอภำยในหน่วยงำน หรือหนังสือจำก

หน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยส่งถึงโดยตรง คลิ้กปุ่ม  
 ค้นหำหนังสือรับ เมื่อต้องกำรค้นหำหนังสือรับ โดยกำรกรอกข้อมูลจำกที่ต้องกำรแล้วคลิ้กปุ่มค้นหำ ก็จะได้

รำยกำรข้อมูลตำมต้องกำร 
 

 
ภำพที่ 6 ภำพแสดงหน้ำจอค้นหำหนังสือรับ 
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การอออกเลขหนังสือส่ง (หนังสือส่ง) 
 

 
ภำพที่ 7 ภำพแสดงหน้ำจัดกำรหนังสือส่ง 
 

 หนังสือส่ง เป็นหนังสือหรือเอกสำรที่หน่วยงำนเรำต้องกำรส่งถึงหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย ซึ่งจะแสดงรำยกำรจ ำนวนหนังสือส่งทั้งหมดของหน่วยงำน และสำมำรถจัดกำรโดย เพิ่ม ลบ แก้ไข 
และค้นหำหนังสือได้ มีรำยละเอียดที่แสดงดังนี้  

 ล ำดับ จะแสดงล ำดับล่ำสุดของหนังสือส่งที่มีกำรส่งออก 
 แก้ไข เมื่อต้องกำรแก้ไขข้อมูลหนังสือส่ง รำยละเอียด ไฟล์เอกสำรแนบ (MS Word, MS-Excel, PDF, 

JPEG) หรือเลือกหน่วยงำนที่ส่งถึงผิด โดยคลิ้ก  ที่ช่องแก้ไข ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ 
 ลบ เมื่อต้องกำรลบรำยกำรหนังสือส่งที่มีกำรส่งถึงหน่วยงำนอื่นผิด/ไม่ต้องกำร หรือมีกำรเพิ่มหนังสือส่งไม่

ถูกต้อง โดยคลิ้ก  ที่ช่องลบ ของรำยกำรหนังสือนั้น ๆ แล้วจะแสดงข้อควำมยืนยันกำรลบ 
 เลขส่ง จะแสดงเลขที่หนังสือ ว/ด/ป และเวลำที่ส่งออก 
 ชื่อเรื่อง จะแสดงชื่อเรื่อง ประเภทหนังสือ ชั้นควำมลับและควำมเร็วของหนังสือท่ีส่งมำ 
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 เจ้ำของเรื่อง (ถึงหน่วยงำน) แสดงหน่วยงำนที่รับหนังสือ คือหน่วยงำนที่เรำส่งถึง หำกส่งถึงหลำยหน่วยงำน
จะแสดงจ ำนวนให้รู้และแจ้งสถำนะ กำรรับของหน่วยงำนนั้น ๆ (รับแล้ว : ว/ด/ป เวลำ) หำกหน่วยงำนที่ส่ง
ถึงมีกำรยกเลิก หรือไม่รับก็จะแสดงสถำนะ (ยกเลิกกำรรับ) 

 จำกหน่วยงำน หน่วยงำนของเรำที่ส่งหนังสืออก  
 เรียน ผู้บริกำร หรือ ตัวบุคคล 
 ปฏิบัติกำร เมื่อมีกำรสั่งกำรหรือมีกำรด ำเนินกำรจำกหนังสือที่ได้รับโดยคลิ้ก  หำกมีกำรด ำเนินกำรจะ

แสดงจ ำนวนรำยกำรให้เห็น  
 ไฟล์แนบ หำกหนังสื่อส่งออกมี ไฟล์เอกสำรแนบ (MS Word, MS-Excel, PDF, JPEG) จะแสดงและ

สำมำรถดูได้โดยคลิ้ก  ที่ช่องไฟล์แนบ 
 ลิงก์แนบ หำกหนังสือที่ส่งออกมีลิงก์แนบจะแสดงและสำมำรถดูได้ โดยคลิ้ก  ที่ช่องลิงก์แนบ 
 สถำนะ แสดงสถำนะหนังสือส่งออกว่ำที่ท ำกำรบันทึกข้อมูลหนังสือส่งแล้ว ได้ท ำกำรส่งออกหรือไม่ ถ้ำส่ง

แล้วจะแสดงสถำนะ ส่งแล้ว แต่ถ้ำยังไม่ส่งจะแสดงสถำนะ ยังไม่ส่ง 
 เพ่ิมหนังสือส่ง เมื่อหน่วยงำนเรำต้องกำรส่งหนังสือ/เอกสำรถึงหน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอก

มหำวิทยำลัย คลิ้กปุ่ม  
 ค้นหำหนังสือส่ง เมื่อต้องกำรค้นหำหนังสือส่ง โดยกำรกรอกข้อมูลที่ต้องกำรแล้งคลิ้กปุ่มค้นหำ ก็จะได้

รำยกำรข้อมูลตำมต้องกำร 
 

 
ภำพที่ 8 ภำพแสดงหน้ำจอค้นหำหนังสือส่ง 
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รายงาน 
 

 แสดงรำยงำนสรุปเลขหนังสือส่งประจ ำวัน และรำยงำนสรุปเลขหนังสือรับประจ ำวัน โดยแสดงรำยงำนผ่ำน
เว็บ และส่งออกไฟล์เป็น excel แล้วสั่งพิมพ์ได้ อีกทั้งยังสำมำรถค้นหำตำมวันที่เพ่ือแสดงรำยงำนข้อมูลที่ต้องกำรได้ 
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ภำพที่ 10 ภำพแสดงหน้ำรำยงำนสรุปเลขหนังสือรับประจ ำวัน 
 
ออกจากระบบ 
 เมื่อเลิกใช้งำน หรือต้องกำรออกจำกระบบให้คลิ้กเมนูนี้ 
 
การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ 

หำกกำรแสดงข้อมูลผู้ใช้งำน ข้อมูลจำกกำรกรอก/บันทึกตำมสิทธิ์ ไม่ถูกต้องหรือมีข้อเสนอแนะ สำมำรถ
แจ้งได้ผ่ำนทำงเว็บที่เมนูแจ้งปัญหำกำรใช้งำนระบบ หรือแจ้งโดยตรงที่ ฝ่ำยพัฒนำซอฟต์แวร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ำย โทร. 045 – 353110 (3110), 045-353109 (3109), 045-288400 ต่อ 1502 (1502) 
 
     

 
 

 


