
วิธีใชงาน
“ระบบงานสารบรรณ”“ระบบงานสารบรรณ”

ปรับปรุง 25 กมุภาพันธ 2564
โดย กลุมงานสารบรรณ ฝายบริหารท่ัวไป



1. เปด Digital-Service
2. คลิก icon ระบบงานสารบรรณ
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1. ตั้งเลขรับ-สง
2. หนังสือภายนอก

หัวขอ

1. ตั้งเลขรับ-สง
2. หนังสือภายนอก
3. หนังสือภายใน
4. กลองขอมูลเขา
5. กลองขอมูลออก
6. ออกเลขจดหมายภายนอก6. ออกเลขจดหมายภายนอก
7. รายงาน
8. สรุปขั้นตอนการใชงาน
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1. ตั้งเลขรับ - สง



1. คลิก ต้ังคาเลขรบัสงภายใน
เพื่อบันทึกต้ังคาเริ่มตนลําดับเลขที่รับเอกสารภายในภายนอก เลขทีส่งเอกสารภายใน 

และเลขทีร่ับเอกสารภายนอก โดยตั้งคาเริ่มตนเปน “0”

1

0 0 0
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2. ตัง้คาเลขหนังสือสงภายใน  โดยกรอกขอมูลของสวนงานตนเอง เพื่อออกเลข
บันทึกขอความ และเลขรหสัสวนงาน (ตามประกาศรหสัอักษรยอประจําสวนงาน)
เพื่อขอเลขทีห่นังสือออกภายนอก(จดหมาย) โดยตั้งคาเริม่ตน “0”

01

½º·

0 คลิกเลือกสวนงาน
ภายใตสังกัดเดียวกัน
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ภายใตสังกัดเดียวกัน



ประเภทเอกสารประเภทเอกสารประเภทเอกสารประเภทเอกสาร
แบงเปน 2 ประเภท ไดแก

- หนังสือภายนอก
- หนังสือภายใน- หนังสือภายใน
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2. หนังสือภายนอก2. หนังสือภายนอก
- บันทึกหนังสือรับภายนอก 

- ดูรายการหนังสือภายนอกที่ไดลงรับและแกไข- ดูรายการหนังสือภายนอกที่ไดลงรับและแกไข
ขอมูล
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2.1 บันทึกหนังสือรับภายนอก เพื่อทําการลง รับหนังสือ ที่สงมาจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ โดยการบันทึกขอมูลเอกสารในแบบฟอรม

2.1.1 เลขที่หนังสือ – เลขที่ในหนังสือที่สงมาให

2.1.2 ลงวันท่ี - วันที่ที่ลงในหนังสือ

2.1.3 วิธีการนําสง E-mail หรือ Fax – ใหระบุดวย (ถามี) หากนําสงปกติไมตองระบุ

2.1.4 วันที่รับตนฉบับ – กรณีรับมาเปน E-mail หรือ fax แลวมีตนฉบับสงตามมาภายหลัง

2.1.5 วันที่ลงรับเอกสาร - วันที่เรารับหนังสือ

2.1.6 จากสวนงาน - หนังสือสงมาจากสวนงานใด

2.1.7 เรียน – หนังสือเรียนถึงใคร

2.1.8 เรื่อง – เรื่องในหนังสือที่สงมา2.1.8 เรื่อง – เรื่องในหนังสือที่สงมา

2.1.9 ขอความ – บันทึกขอมูลสั้นๆ เกี่ยวกับเอกสารที่ลงรับ เนื่องจาก หัวขอเรื่อง อาจไมได บงบอกชัดเจนวา
เกี่ยวกับเรื่องอะไร (บันทึกขอมูลหรือไมก็ได)

2.1.10 ชั้นความเร็ว – หากเปนหนังสือ ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด (ถามี) ใหระบุดวย

2.1.11 ชั้นความลับ – หากเปนเรื่องลับ (ถาม)ี ใหระบุดวย

2.1.12 สถานะ – ใหเลือกเปน กําลังดําเนินการ หรือ ปดงาน 10



2.2 จัดการหนังสือภายนอกที่รบั เพื่อตรวจดูความถูกตองและแกไขของ
เอกสารที่ไดบันทึกแลว
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กรณีตองการสงเอกสารไปใหคณะวิชาหรือสวน
งานสนับสนุนวิชาการ หลงัจากใหผูบริหาร
พิจารณาแลว ใหไปที่ เมนู “กลองขอมูลเขา” 
เลือก “รายการหนังสือรับภายนอก”



3. หนังสือภายใน
- บันทึกหนังสือสงภายใน 

- ดูรายการหนังสือภายในที่สงและแกไขขอมูล- ดูรายการหนังสือภายในที่สงและแกไขขอมูล
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3.1 คลิกเลือก บันทึกหนังสือสงภายใน เพื่อบันทึกขอมูลเอกสารในแบบฟอรม ที่ตองการ 

สง ใหสวนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ 

3.1.1 วันที่ดําเนินการ – วันที่สงเอกสาร

3.1.2 ไมออกเลขที่หนังสือ/ออกเลขท่ีหนังสือ – กรณีเปนบันทึกขอความภายในให คลกิ “ออก3.1.2 ไมออกเลขที่หนังสือ/ออกเลขท่ีหนังสือ – กรณีเปนบันทึกขอความภายในให คลกิ “ออก
เลขที่หนังสือ” เพื่อกําหนดเลขที่หนังสือออกภายใน ตวัอยาง ฝบท. 1/2563

3.1.3 เลขที่หนังสือ – เลขที่ภายในจะปรากฏอัตโนมัติ เมื่อคลิก “ออกเลขที่หนังสือ”

3.1.4 ลงวันท่ี – วันที่สงหนังสือ

3.1.5 เรียน – หนังสือเรยีนถึงใคร

3.1.6 เรื่อง – เรื่องในหนังสือที่จะสง

3.1.7 ขอความ – บันทึกขอมูลสั้นๆ เกีย่วกับเอกสารที่ตองการสง เนื่องจากหวัขอ “เรื่อง” อาจ
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3.1.7 ขอความ – บันทึกขอมูลสั้นๆ เกีย่วกับเอกสารที่ตองการสง เนื่องจากหวัขอ “เรื่อง” อาจ
ไมไดบงบอกชัดเจนวาเกี่ยวกับเรื่องอะไร

3.1.8 ถึงสวนงาน – ตองการสงถึงสวนงานใดบาง (สามารถสงถึงไดมากกวา 1 สวนงาน)

3.1.9 เอกสารอัปโหลด – สําหรับเอกสารเรื่องแจงทัว่ไป สามารถสงไฟลแนบไปได

3.1.10 สถานะ – สามารถเลือกเปน กําลังดําเนินการ หรือ ปดงาน
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3.2 จัดการหนังสือภายในที่สง เพื่อตรวจดคูวามถูกตองของเอกสารที่

บันทึกแลว โดยสามารถเขาไปแกไขได 

3.2
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4. กลองขอมูลเขา4. กลองขอมูลเขา
- ลงรับ เอกสาร ที่สวนงานภายในสงมาให
- ตอบกลับ เอกสารภายใน เมือ่ผูบริหารพิจารณาแลว
- สงตอ หนังสือภายนอก ใหกับสวนงานภายใน
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- สงตอ หนังสือภายนอก ใหกับสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ เมื่อผูบริหารพิจารณาแลว



4.1 คลิกเลือก กลองขอมลูเขา เพื่อ รบั เอกสารภายในที่ 
สวนงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ สงมาถึงสวนงานของ
ตนเอง

1

1. คลิกเลือก “หนังสือรอลงรับ”
2. คลิกปุม “บันทึกรับ”

3

2
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1. คลิกเลือก “หนังสือรอลงรับ”
2. คลิกปุม “บันทึกรับ”
3. คลิกเลือก “วันทีร่ับ” 
4. คลิกปุม “บันทึกรับหนังสือ”
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4.2 รายการหนังสือรับภายใน เพื่อดูรายละเอียดเอกสารภายในที่สวนงานตางๆ 

ในมหาวิทยาลัยฯ สงมาถึงสวนงานของตนเอง 

4.2.1 คลิกปุม       เพื่อ “ตอบกลับ” ไปสวนงานที่มีหนังสอืมาถึง

4.2.2 คลิกปุม       เพื่อเปดดูขอความที่เราไดตอบกลับไป โดย4.2.2 คลิกปุม       เพื่อเปดดูขอความที่เราไดตอบกลับไป โดย

สามารถดูขอความไดทั้งสวนงานผูรับและผูสง

4.2.3 คลิกปุม       เพื่อบันทกึความเห็น/คําสั่งการของผูบริหาร

4.2.4 คลิกปุม       สําหรับเจาหนาที่สวนงานบันทึกขอมูลเพิ่มเติม
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4.3 รายการหนังสือรับภายนอก แสดงขอมูลรายการเอกสารภายนอก

ที่เราไดบันทึกแลว และตองการสงตอไปยังคณะวิชาหรือสวนงานในมหาวิทยาฯ

4.3.1 คลิกปุม       เพ่ือ “สงเอกสาร” ไปใหคณะวชิาและสวนงาน
สนับสนุนวิชาการสนับสนุนวิชาการ
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4.3.2 เลือกชือ่สวนงานท่ีตองการสงหนังสือไปถึง (เลอืกไดมากกวา 1 สวนงาน)

4.3.3 กดปุม “บันทึกสงภายใน”

4.3.2

20

4.3.3



5. กลองขอมูลออก
เอกสารภายในเอกสารภายใน

- ดรูายการขอมูลเอกสารภายในที่สงออก

- ยกเลิกรายการขอมูลภายในที่สงออก

 เอกสารภายนอก
- ดรูายการขอมูลเอกสารที่ขอเลขที่หนังสือ (จดหมาย) 
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- ดรูายการขอมูลเอกสารที่ขอเลขที่หนังสือ (จดหมาย) 

สงออกภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
- ยกเลิกรายการเอกสารทีข่อเลขที่หนังสือ (จดหมาย) 

สงออกภายนอกมหาวิทยาลัยฯ



5.1 รายการหนังสือสงภายใน เพื่อดูรายรายการเอกสารภายในที่
เราไดทําการสงไปแลว

5.1.1 คลิกปุม เพื่อเลือกดูป พ.ศ. และประเภทเอกสาร “ภายใน” 
หรือ “ภายนอกสงตอ” ที่ไดสงใหสวนงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยฯ 
แลว
หรือ “ภายนอกสงตอ” ที่ไดสงใหสวนงานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัยฯ 
แลว
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5.1.2 คลิกปุม       เพื่อดูขอความตอบกลับจากสวนงานที่เราสง
ถึงไดที่คอลัมน “หมายเหตุ”

5.1.3 คลิกปุม       เพื่อ ยกเลกิ เอกสารทีส่งไปแลว ซึ่งจะ
ปรากฏเครื่องหมาย หนาแถวของเรื่องนั้นๆ ทีไ่ดยกเลิกไปแลว     
ดังภาพที่ปรากฏดังภาพที่ปรากฏ
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5.1.3
5.1.2



5.2 รายการหนังสือสงภายนอก เพือ่ดูรายละเอียด

เอกสารที่เราไดขอเลขหนังสือออก(จดหมาย)สงไปสวนงานภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ

5.2.1 คลิกปุม       เพื่อยกเลกิเอกสารที่ขอเลขหนังสือออก5.2.1 คลิกปุม       เพื่อยกเลกิเอกสารที่ขอเลขหนังสือออก
(จดหมาย) ไปแลว ในคอลัมน “ยกเลิกการสง” เพื่อแจง
สวนกลาง (กลุมงานสารบรรณ)ทราบ

5.2.2 เมื่อกลุมงานสารบรรณใหเลขที่หนังสือแลวจะปรากฏที่
คอลัมนเลขที่หนังสือ
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5.2.1
5.2.2



6. ออกเลขจดหมายภายนอก6. ออกเลขจดหมายภายนอก
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6.1 เมนู บันทึกหนังสือสงภายนอก เพื่อขอเลขที่หนังสือออก

ภายนอก (จดหมาย) จากกลุมงานสารบรรณ โดยกรอกขอมูลในแบบฟอรม
บันทึกหนังสือสงภายนอก

6.1.1 ถึง – ระบุสวนงานที่เราจะสงถึง (ถาม)ี หากไมมีรายชื่อในฐานขอมูล 
คลิก +เพิ่มสวนงานคลิก +เพิ่มสวนงาน

6.1.2 เรียน – ชื่อ หรือ ตําแหนง ผูทีเ่ราตองการสงถึง ตามจดหมายที่จัดทํา

6.1.3 เรื่อง – เรือ่งที่สงถึงที่ระบุในจดหมาย

6.1.4 ขอความ – บันทึกขอมูลสั้นๆ เกี่ยวกับเอกสาร

6.1.5 เอกสารอัปโหลด – อัปโหลดไฟลเอกสารเพือ่ใหกลุมงานสารบรรณ
ตรวจเอกสาร

6.1.6 จดหมายเวียน – กรณีจดหมายที่ตองการสงถึงผูรับจํานวนมาก (จํานวน6.1.6 จดหมายเวียน – กรณีจดหมายที่ตองการสงถึงผูรับจํานวนมาก (จํานวน
มากกวา 1 ฉบับ) โดยมีเนื้อหาและใจความอยางเดียวกนั

6.1.7 สถานะ – กําลังดําเนนิการ หรอื ปดงาน จากนั้นคลิก “บันทึกหนังสือ
สงภายนอก” (ทั้งนี้ใหเขามาปดงาน  เมื่อไดรับเลขที่หนังสือออกจากสวนกลาง (กลุมงานสารบรรณ) แลว 
หากไมปดงานจะปรากฏขอความแจงเตือนคางในระบบ)
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6.1.16.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5
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6.1.7

6.1.5



6.2 เมื่อสวนงานกลาง(กลุมงานสารบรรณ) ตรวจเอกสารแลว จะแจงเลขทีห่นังสือออก
กลับมาในระบบฯ โดยระบบฯ จะแจงเตือนใหสวนงานทราบดังภาพ 6.2.1 สามารถคลิก
เขาไปดูเลขที่หนังสือ ไดที่เมน ู“จัดการหนังสือภายนอกที่สง” ดังภาพ 6.2.2

6.2.16.2.1

28

6.2.2



6.3 เมนู จัดการหนังสือภายนอกที่สง ใชสาํหรับดูรายละเอยีด 

ดังนี้

6.3.1 แกไขขอมูลที่ไดบันทึกเพื่อขอเลขที่หนังสือออกได โดยคลิกปุม

6.3.2 เมื่อสวนกลาง (กลุมงานสารบรรณ) แจงเลขที่หนังสือกลับมาแลว 
จะปรากฏขอมูลในคอลมัน “เลขที่หนังสือ” นําเลขที่ไดไปเขียนลงใน
6.3.2 เมื่อสวนกลาง (กลุมงานสารบรรณ) แจงเลขที่หนังสือกลับมาแลว 
จะปรากฏขอมูลในคอลมัน “เลขที่หนังสือ” นําเลขที่ไดไปเขียนลงใน
จดหมาย 

6.3.16.3.2
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7. ÃÒÂ§Ò¹
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7.1 เมนู รายงานทะเบียนหนังสือเขา รายงานขอมูลการรับเอกสารจาก      

สวนงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เขามาทั้งหมด โดย
สามารถเลือกดูรายละเอียด “หนังสือภายใน” หรอื “หนังสือภายนอก” และ 
“ป พ.ศ. ”“ป พ.ศ. ”
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7.2 เมนู รายงานทะเบียนหนังสือที่สงออก รายงานขอมูลเอกสารที่สวน

งานไดสงออกท้ังหมด โดยสามารถเลือกดูรายละเอยีด “หนังสือภายใน” หรอื 
“หนังสือภายนอก” และ “ป พ.ศ.”
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ขั้นตอน การรับหนังสือภายนอก

1. เมนูหนังสือภายนอก บันทึกหนังสือรับภายนอก

2. เมนู “การจัดการหนังสือภายนอก”

ขั้นตอน การสงตอหนังสือภายนอก (หลังผูบริหารพิจารณาแลว)

1. เมนูกลองขอมูลเขา รายการหนังสือรับภายนอก

2. เมนู “การจัดการหนังสือภายนอก”

ตรวจดูความถูกตองหรือแกไข(ถาม)ี  

2. คลิกสงตอเอกสาร      เลือกชื่อสวนงานที่ตองการ

3. จัดการหนังสือภายนอก      คลิกเลือกสถานะ “ปดงาน”
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ขั้นตอนการสงเอกสารภายใน

เมนูหนังสือภายใน บันทกึหนังสือสงภายใน01

รอรับการแจงกลับ (เมื่อผูบริหารพิจารณาแลว)

“กลองขอมูลออก” รายการหนังสือสงภายใน



02

03

เมนูการจัดการหนังสือภายใน ตรวจดูความถูกตองหรือแกไข(ถามี)  

กลองขอมูลอออก เปดดูขอความแจงกลับ 04

35

05
หนังสือภายใน จัดการหนังสือภายใน แกไขเอกสาร    

คลิกเลือกสถานะ “ปดงาน”



ขั้นตอนการออกเลขหนังสือภายนอก

ออกเลขจดหมายภายนอก บันทึกหนังสือสงออกภายนอก

กลุมงานสารบรรณตรวจความถูกตองและใหเลขท่ีหนังสือออก 

1

2
กลุมงานสารบรรณตรวจความถูกตองและใหเลขท่ีหนังสือออก 

รอรับการแจงกลับ “กลองขอมูลออก”

     รายการหนังสือสงภายนอก



2

3

4
กลองขอมูลออก เปดดขูอความแจงกลับ

ออกเลขจดหมายภายนอก จัดการหนังสือภายนอกท่ีสง

แกไขเอกสาร     คลิกเลือกสถานะ “ปดงาน”

5

4
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