วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับหนวยงานตนแบบ

วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับหนวยงานตนแบบ
1) วิธีการทํางานของเอกสารรับ
ก) กรณีที่รับเอกสารจากหนวยงานภายใน (ในจุฬาฯ)
(1) ไปที่หนาจอ

เพือ่ ดูวามีเอกสารจากหนวยงานภายใน (จากหนวยงาน

อื่นๆ ในจุฬาฯ) สงมาถึงหรือไม
ในกรณีที่ใช Lotus Notes client หากตองการ Refresh หนาจอ เพื่อใหแนใจวาเปนขอมูลลาสุด ให
กดปุม F9 บนแปนพิมพ เพื่อทําการ Refresh ขอมูลบนหนาจออีกครั้ง
(2) รอจนกวาเอกสารตนฉบับ (Hard Copy) ของเอกสารนั้นๆ มาถึง
(i) ในกรณีที่ไมมเี อกสารตนฉบับสงมา ภายใน 1 วัน ควรโทรถามกับเจาของเรื่อง หรือตนเรื่อง วา
เกิดจากสาเหตุใด
• ถาทางตนเรื่องแจงวา ไมมีการสงเอกสารตนฉบับมาสําหรับเอกสารนี้ ใหเปดเอกสารจาก
ในระบบ เพื่อตรวจดูวามีการ Scan หรือพิมพรายละเอียดของหนังสือบันทีกไวในระบบ
หรือไม ถามี ก็สามารถดําเนินการตอได แตถาไมมี ก็ควรบอกตนเรื่องใหสงเอกสาร
ตนฉบับตามมาดวย เพื่อจะไดลงรับได
• ถาตนเรื่องแจงวา มีการสงเอกสารตนฉบับมาแลว ก็ใหตดิ ตามและรอเอกสารสงที่จะสง
มาถึงตอไป
(ii) ในกรณีที่มีเอกสารตนฉบับสงมา แตไมพบเอกสารรอรับในระบบ
• ใหลองคนหา เอกสารนั้นจาก view หนังสือรับกอน เพื่อวามีเจาหนาทีท่ า นอื่นๆ (ที่มีสิทธิ
ลงรับเรื่องเชนกัน) ไดทําการลงรับเอกสารนั้นไปแลว (ซึ่งไมควรเกิดขึ้น เนื่องจากเราควร
รอเอกสารตนฉบับสงมากอน ลงรับเรื่องเสมอ)
• ใหสอบถามไปยัง ตนเรื่องของเอกสารดังกลาว เพื่อใหแนใจวา ทางตนเรื่องไดสงเอกสาร
นั้นผานทางระบบมาแลว หรือไม
♦ ถาทางตนเรื่อง แจงวาไดสงเอกสารดังกลาว ผานระบบมาแลว ใหตรวจสอบใน view
เอกสารรอดําเนินการอีกครั้ง (ถาเปน Lotus Notes Client อาจลองกด F9 เพื่อ refresh
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♦ ถาทางตนเรื่อง แจงวา ไมไดสงเอกสารดังกลาว ผานระบบ (ในทีน่ ี้อาจเกิดจากความไม
พรอมในการเริ่มใชงานระบบของบางหนวยงาน จึงยังไมสามารถใหระบบหนังสือสง
ได) ใหใชการรับเอกสารโดยตรง (ตามขอ 1. – ข.) แทน
(3) ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารที่ตองการขึ้นมา
(4) คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการบันทึกชื่อผูรับเรื่อง และเวลาที่รับเรื่องไวใหในระบบ

พรอมทั้งออกเลขทะเบียนรับเอกสารของหนวยงานใหกับเอกสารนั้น
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทะเบียนเอกสาร ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริม่ ใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขทะเบียนรับเอกสาร (ที่อยูใน field มุมขวา
บน ของหนาจอ) ไดเลย โดยระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดย
อัตโนมัติ
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร ประทับลงในเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
โดยใชตวั เลข 5 หลักที่อยูตรงกลางเทานั้น (รูปแบบของเลขทะเบียนรับคือ XXX-RRRR/YYY ซึ่ง
สวนที่จะใหใชนํามาประทับลงในเอกสารคือสวนของ RRRR) มาใชในการประทับลงในเอกสาร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางตนเรื่องแจงวา ไมไดสงเอกสารตนฉบับมา แตสงเปนเอกสาร Scan ที่
Attach มาในระบบแทน ใหทําการเปดเอกสารดังกลาวจาก field เอกสารที่สงมา ในหนาจอ โดยการ
Double click หรือ Right click ที่ icon ของ Attach File ดังกลาว แลวเลือก Open เพื่อทําการเปด
เอกสาร แลวคอยพิมพเอกสารนั้นออกมาเพือ่ ประทับลงเลขทะเบียนรับเรื่องตอไป
(6) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียดวาตองดําเนินการตอภายในหนวยงานของตน หรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
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• คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการสง

ขอมูลกลับไปแจงผูที่เปนเจาของเอกสาร หรือตนเรื่อง เพือ่ ใหทราบวาทางเราไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
หมายเหตุ : หากไมทําตามขัน้ ตอนดังกลาว ผูที่เปนตนเรื่องก็จะเขาใจวาเอกสารนี้ยังรอ
ดําเนินการอยู
• ใหจดั เก็บเอกสารเขาแฟม หรืออื่นๆ
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไวในระบบเรียบรอยแลว หรือ คลิกปุม

เมื่อตองการที่จะ

เลือกขั้นตอนเองวาตองการจะสงไปยังหนวยงานภายนอกสํานัก/คณะ หรือสงไปยัง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานล างของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
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♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
♦ ใหจดั เก็บเอกสารเขาแฟม หรืออื่นๆ ในกรณีที่ตองทําเอกสารหนังสือสงใดๆ ให
ดําเนินการตามขั้นตอนใน ขอ 2. ตอไป
ข) กรณีรับเอกสารโดยตรงจากหนวยงานภายนอก (จากหนวยงานภายนอกจุฬาฯ หรือจากหนวยงาน
ภายในจุฬาฯที่ยังไมพรอมใชระบบ)
(1) ไปที่หนาจอ
(2) คลิกปุม
(3) นํา

จากระบบ ไประบุในเอกสารรับ

หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทะเบียนเอกสาร ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริม่ ใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขทะเบียนรับเอกสาร (ที่อยูใน field มุมขวา
บน ของหนาจอ) ไดเลย โดยระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดย
อัตโนมัติ
(4) กรอกรายละเอียดของเอกสารรับในระบบ (รายละเอียดการกรอกขอมูล ใหดใู นคูมือการใช
ระบบงานสารบรรณ)
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร ประทับลงในเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
(6) หลังจากนัน้ นําเอกสารตนฉบับที่มีการลงเลขทะเบียนรับเรียบรอยแลว ไปทําการ Scan
(7) นําเอกสารที่ Scan แลวเขาสูระบบ ที่ชองเอกสารที่สงมา
(8) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียด วาตองสงไปดําเนินการตอภายในหนวยงานหรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• คลิกปุม
• จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
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• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไวในระบบเรียบรอยแลว หรือ คลิกปุม

เมื่อตองการที่จะ

เลือกขั้นตอนเองวาตองการจะสงไปยังหนวยงานภายนอกสํานัก/คณะ หรือสงไปยัง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานลางของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
• ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ใหพจิ ารณาวา
ตองจัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และจัดเก็บเอกสาร
เขาแฟม
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2) วิธีการทํางานของเอกสารสง
ก) กรณีสรางเอกสารสงใหม
(1) เมื่อไดรับรางเอกสารสําหรับทําเอกสารสง ใหไปทีห่ นาจอ
(2) คลิกปุม
(3) กรอกรายละเอียดของเอกสารสงในระบบ (รายละเอียดการกรอกขอมูล ใหดใู นคูมือการใช
ระบบงานสารบรรณ)
(4) นําเอกสาร อาทิเชน file MS , PDF , Excel เขาสูระบบ ที่ชองเอกสารที่สแกนเขา
(5) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียด วาตองสงไปดําเนินการตอภายในหนวยงานหรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• คลิกปุม
• จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไว ในระบบเรี ยบรอยแลว หรือ คลิก ปุม

เมื่ อต องการที่จ ะ

เลื อ กขั้ น ตอนเองว า ต อ งการจะส ง ไปยั ง หน ว ยงานภายนอกสํ า นั ก /คณะ หรื อ ส ง ไปยั ง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานล างของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
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• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ใหพจิ ารณาวาตอง
จัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และจัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(6) กรณีที่ตองการออกเลขที่หนังสือสงของหนวยงาน
โดยหนวยงานสามารถออกเลขหนังสือของตนเองได แตตองกําหนดรหัสหนวยงานสําหรับการ
ออกเลขที่หนังสือสงกอน
(i) คลิกปุม

ระบุหนวยงาน

เพื่อใหระบบกําหนดรหัสนําหนาของหนวยงานตามที่ระบุ
(ii) คลิกปุม
ระบบจะทําการ Running หมายเลขตามรหัสหนวยงานนัน้ ใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทีห่ นังสือสง ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของ
หนวยงาน (สําหรับการเริ่มใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขที่หนังสือสงที่ระบบ
กําหนดใหนี้ไดเลย โดยระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดย
อัตโนมัติ
(7) กรณีที่ตองการออกเลขที่หนังสือสงของจุฬาฯ
ตองเริ่มจากการสงรางเอกสารดังกลาวไปขอพิจารณาอนุมัติจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดีกอน
แลวจึงนําเอกสารที่ไดรับการอนุมัติแลวไปสงใหกับสารบรรณกลาง เพื่อดําเนินการออกเลขที่
หนังสือสงจุฬาฯ ให
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(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงาน สํานักงานเลขาอธิการบดี
(iv) คลิกปุม
(v) ใหเดินเอกสารตนฉบับไปสงที่สํานักงานเลขาฯอธิการบดี และรอการพิจารณา
(vi) เมื่อเอกสารดําเนินการเสร็จ โดยสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารผานระบบไดตลอดเวลา
ใหเปดรายการควบคุมเอกสารสงนั้นภายในระบบขึ้นมา กดปุมแกไขเอกสาร แลวคลิกปุม
ซึ่งระบบจะทําการสงเรื่องดังกลาวไปยังสารบรรณกลางให
เพื่อใหทางสารบรรณการดําเนินการออกเลขที่หนังสือสงของจุฬาฯ ใหตอไป
(vii) กลับไปรับเอกสารตนฉบับที่ผานการพิจารณาจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดี
(viii) นําเอกสารตนฉบับที่ไดรับการพิจารณาแลว ไปสงที่สารบรรณกลาง เพื่อใหทําการระบุเลขที่
หนังสือ (ตามกระบวนการของทางสารบรรณกลาง)
(ix) นําเอกสารกลับมา และทําการ Scan เก็บไวและบันทึกเก็บไวในระบบ (นํามาเขามาทับเอกสาร
รางที่เคย scan และบันทึกเก็บไวเดิมในตอนแรกเลยก็ได)
(8) กรณีที่ตองสงเอกสารออกไปนอกหนวยงาน (ภายในจุฬาฯ)
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงานที่ตองการสงออก
(iv) คลิกปุม
ระบบจะทําการสงเอกสารดังกลาวไปยัง หนวยงานตางๆ ตามที่ระบุไวในขั้นตอนเหลานั้น
โดยเมื่อหนวยงานเหลานั้นไดดําเนินการรับเอกสารตามขั้นตอน (ตามขอ 1.- ก.) แลว ระบบจะ
ทําการ update สถานะของเอกสารกลับมาแสดงในเอกสารตนเรื่องนี้ เพือ่ ใหเจาหนาทีท่ ี่ทําการ
สงเอกสารนั้นๆ ทราบดวยเชนกัน

ตุลาคม-2550

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

8/22

วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับหนวยงานตนแบบ

ข) กรณีสรางเอกสารสงจากเอกสารรับ
ใชกับกรณีที่ไดรับเอกสารจากหนวยงานใดๆ มา แลวจําเปนที่จะตองสงเอกสารโตตอบ หรือเอกสาร
ตอบกลับบางอยาง ซึ่งมีการอางถึงเอกสารที่ไดทําการรับเรื่องไวเดิม หรือมีรายละเอียดในเอกสารสง
ใกลเคียงกับเรื่องที่รับเรื่องไว ดังนั้นเพื่อที่จะไมตองทําการบันทึกขอมูลลงในเอกสารสงดวยตนเอง
ทั้งหมด ระบบจึงไดสรางกระบวนการในการคัดลอกขอมูลจากเอกสารรับ มาสรางเปนเอกสารสงไวให
(1) ไปที่หนาจอ
(2) เลือกรายการเอกสารรับที่ตองการ แลวดับเบิ้ลคลิกที่เอกสารรับนั้น เพื่อเปดเอกสารขึ้นมา
(3) คลิกปุม
(4) ระบบจะทําการคัดลอกขอมูลของเอกสารรับที่เลือกไวนนั้ มาสรางเปนเอกสารสงฉบับใหม โดยจะ
มีเอกสารสงใหมเกิดขึน้ พรอมกับมีรายละเอียดตางๆ ตามขอมูลในเอกสารรับที่เลือกไว
(5) กรอกรายละเอียดของเอกสารสงลงในระบบเพิ่มเติม (รายละเอียดการกรอกขอมูล ใหดูในคูมือการ
ใชระบบงานสารบรรณ)
(6) นําเอกสาร อาทิเชน file MS , PDF , Excel เขาสูระบบ ที่ชองเอกสาที่สแกนเขา
(7) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียด วาตองสงไปดําเนินการตอภายในหนวยงานหรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• คลิกปุม
• จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไว ในระบบเรี ยบรอยแลว หรือ คลิก ปุม

เมื่ อต องการที่จ ะ

เลื อ กขั้ น ตอนเองว า ต อ งการจะส ง ไปยั ง หน ว ยงานภายนอกสํ า นั ก /คณะ หรื อ ส ง ไปยั ง
หนวยงานภายใน
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• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานลางของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ใหพจิ ารณาวาตอง
จัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และจัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(8) กรณีที่ตองการออกเลขที่หนังสือสงของหนวยงาน
โดยหนวยงานสามารถออกเลขหนังสือของตนเองได แตตองกําหนดรหัสหนวยงานสําหรับการ
ออกเลขที่หนังสือสงกอน
(i) คลิกปุม

ระบุหนวยงาน

เพื่อใหระบบกําหนดรหัสนําหนาของหนวยงานตามที่ระบุ
(ii) คลิกปุม
ระบบจะทําการ Running หมายเลขตามรหัสหนวยงานนัน้ ใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทีห่ นังสือสง ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของ
หนวยงาน (สําหรับการเริ่มใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขที่หนังสือสงที่ระบบ
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(9) กรณีที่ตองการออกเลขที่หนังสือสงของจุฬาฯ
ตองเริ่มจากการสงรางเอกสารดังกลาวไปขอพิจารณาอนุมัติจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดีกอน
แลวจึงนําเอกสารที่ไดรับการอนุมัติแลวไปสงใหกับสารบรรณกลาง เพื่อดําเนินการออกเลขที่
หนังสือสงจุฬาฯ ให
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงาน สํานักงานเลขาอธิการบดี
(iv) คลิกปุม
(v) ใหเดินเอกสารตนฉบับไปสงที่สํานักงานเลขาฯอธิการบดี และรอการพิจารณา
(vi) เมื่อเอกสารดําเนินการเสร็จ โดยสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารผานระบบไดตลอดเวลา
ใหเปดรายการควบคุมเอกสารสงนั้นภายในระบบขึ้นมา กดปุมแกไขเอกสาร แลวคลิกปุม
ซึ่งระบบจะทําการสงเรื่องดังกลาวไปยังสารบรรณกลางให
เพื่อใหทางสารบรรณการดําเนินการออกเลขที่หนังสือสงของจุฬาฯ ใหตอไป
(vii) กลับไปรับเอกสารตนฉบับที่ผานการพิจารณาจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดี
(viii) นําเอกสารตนฉบับที่ไดรับการพิจารณาแลว ไปสงที่สารบรรณกลาง เพื่อใหทําการระบุเลขที่
หนังสือ (ตามกระบวนการของทางสารบรรณกลาง)
(ix) นําเอกสารกลับมา และทําการ Scan เก็บไวและบันทึกเก็บไวในระบบ (นํามาเขามาทับเอกสาร
รางที่เคย scan และบันทึกเก็บไวเดิมในตอนแรกเลยก็ได)
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(10)กรณีสงเอกสารออกไปนอกหนวยงาน (ภายในจุฬาฯ)
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงานที่ตองการสงออก
(iv) คลิกปุม
ระบบจะทําการสงเอกสารดังกลาวไปยัง หนวยงานตางๆ ตามที่ระบุไวในขั้นตอนเหลานั้น
โดยเมื่อหนวยงานเหลานั้นไดดําเนินการรับเอกสารตามขั้นตอน (ตามขอ 1.- ก.) แลว ระบบจะ
ทําการ update สถานะของเอกสารกลับมาแสดงในเอกสารตนเรื่องนี้ เพือ่ ใหเจาหนาทีท่ ี่ทําการ
สงเอกสารนั้นๆ ทราบดวยเชนกัน
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3) วิธีการทํางานของเอกสารคําสั่ง
ก) กรณีสรางเอกสารคําสั่งใหม
(1) เมื่อไดรับรางคําสั่งเพื่อทําเอกสารคําสั่ง ใหไปที่หนาจอ
(2) คลิกปุม
(3) กรอกรายละเอียดของเอกสารคําสั่งในระบบ (รายละเอียดการกรอกขอมูล ใหดูในคูมอื การใช
ระบบงานสารบรรณ)
(4) นําเอกสาร อาทิเชน file MS , PDF , Excel เขาสูระบบ ที่ชองเอกสารนําเขา
(5) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียด วาตองสงไปดําเนินการตอภายในหนวยงานหรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• คลิกปุม
• จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไวในระบบเรียบรอยแลว หรือ คลิกปุม

เมื่อตองการที่จะ

เลือกขั้นตอนเองวาตองการจะสงไปยังหนวยงานภายนอกสํานัก/คณะ หรือสงไปยัง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานลางของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
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• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ใหพจิ ารณาวาตอง
จัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และจัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(6) กรณีที่ตองการออกเลขที่คําสั่งของหนวยงาน
(i) คลิกปุม
ระบบจะทําการ Running หมายเลขใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทีค่ ําสั่ง ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริม่ ใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขที่คําสั่งที่ระบบกําหนดใหนไี้ ดเลย โดย
ระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดยอัตโนมัติ
(7) กรณีที่ตองการออกเลขที่คําสั่งของจุฬาฯ
ตองเริ่มจากการสงรางคําสั่งดังกลาวไปขอพิจารณาอนุมตั ิจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดีกอน แลว
จึงนําเอกสารคําสั่งที่ไดรับการอนุมัติแลวไปสงใหกับสารบรรณกลาง เพื่อดําเนินการออกเลขที่
คําสั่งจุฬาฯ ให
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงาน สํานักงานเลขาอธิการบดี
(iv) คลิกปุม
(v) ใหเดินเอกสารคําสั่งตัวจริงไปสงที่สํานักงานเลขาฯอธิการบดี เพื่อขอลายเซ็นตผูบริหาร
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(vi) เมื่อเอกสารดําเนินการเสร็จ (โดยสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารผานระบบได
ตลอดเวลา) ใหเปดรายการควบคุมเอกสารสงนั้นภายในระบบขึ้นมา กดปุมแกไขเอกสาร แลว
คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการสงเรื่องดังกลาวไปยังสารบรรณ

กลางให เพื่อใหทางสารบรรณการดําเนินการออกเลขที่คําสั่งของจุฬาฯ ใหตอไป
(vii) กลับไปรับเอกสารตนฉบับที่ สํานักงานเลขาฯอธิการบดี
(viii) นําเอกสารตนฉบับไปสงที่สารบรรรกลาง เพื่อระบุเลขที่คําสั่ง (ตามกระบวนการของสาร
บรรณกลาง)
(ix) นําเอกสารกลับมา และทําการ Scan เก็บไวและบันทึกเก็บไวในระบบ (นํามาเขามาทับเอกสาร
รางที่เคย scan และบันทึกเก็บไวเดิมในตอนแรกเลยก็ได)
(8) กรณีท่ตี องสงเอกสารออกไปนอกหนวยงาน (ภายในจุฬาฯ)
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงานที่ตองการสงออก
(iv) คลิกปุม
ระบบจะทําการสงเอกสารดังกลาวไปยัง หนวยงานตางๆ ตามที่ระบุไวในขั้นตอนเหลานั้น
โดยเมื่อหนวยงานเหลานั้นไดดําเนินการรับเอกสารตามขั้นตอน (ตามขอ 3.- ค.) แลว ระบบจะ
ทําการ update สถานะของเอกสารกลับมาแสดงในเอกสารตนเรื่องนี้ เพือ่ ใหเจาหนาทีท่ ี่ทําการ
สงเอกสารนั้นๆ ทราบดวยเชนกัน
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ข) กรณีสรางเอกสารคําสั่งจากเอกสารรับ
ใชกับกรณีที่ไดรับเอกสารจากหนวยงานใดๆ มา แลวจําเปนที่จะตองทําเอกสารคําสั่งเพื่อใชรวมกับ
เอกสารนั้นๆ ดังนั้นเพื่อที่จะไมตองทําการบันทึกขอมูลลงในเอกสารคําสั่งดวยตนเองทั้งหมด ระบบจึง
ไดสรางกระบวนการในการคัดลอกขอมูลจากเอกสารรับ มาสรางเปนเอกสารคําสั่งไวให
(1) ไปที่หนาจอ
(2) เลือกรายการเอกสารรับที่ตองการ แลวดับเบิ้ลคลิกเอกสารรับนั้น เพื่อเปดเอกสารขึ้นมา
(3) คลิกปุม
(4) ระบบจะทําการคัดลอกขอมูลของเอกสารรับที่เลือกไวนนั้ มาสรางเปนเอกสารคําสั่งฉบับใหม โดย
จะมีเอกสารคําสั่งใหมเกิดขึน้ พรอมกับมีรายละเอียดตางๆ ตามขอมูลในเอกสารรับที่เลือกไว
(5) กรอกรายละเอียดของเอกสารคําสั่งลงในระบบเพิ่มเติม (รายละเอียดการกรอกขอมูล ใหดใู นคูมือ
การใชระบบงานสารบรรณ)
(6) นําเอกสารอาทิเชน file MS , PDF , Excel เขาสูระบบ ที่ชองเอกสารนําเขา
(7) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียด วาตองสงไปดําเนินการตอภายในหนวยงานหรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• คลิกปุม
• จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไว ในระบบเรี ยบรอยแลว หรือ คลิก ปุม

เมื่ อต องการที่จ ะ

เลื อ กขั้ น ตอนเองว า ต อ งการจะส ง ไปยั ง หน ว ยงานภายนอกสํ า นั ก /คณะ หรื อ ส ง ไปยั ง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานล างของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
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• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ใหพจิ ารณาวาตอง
จัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และจัดเก็บเอกสารเขาแฟม
(8) กรณีที่ตองการออกเลขที่คําสั่งของหนวยงาน
(i) คลิกปุม
ระบบจะทําการ Running หมายเลขใหโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทีค่ ําสั่ง ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริม่ ใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขที่คําสั่งที่ระบบกําหนดใหนไี้ ดเลย โดย
ระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดยอัตโนมัติ
(9) กรณีที่ตองการออกเลขที่คําสั่งของจุฬาฯ
ตองเริ่มจากการสงรางคําสั่งดังกลาวไปขอพิจารณาอนุมตั ิจากสํานักงานเลขาฯอธิการบดีกอน แลว
จึงนําเอกสารคําสั่งที่ไดรับการอนุมัติแลวไปสงใหกับสารบรรณกลาง เพื่อดําเนินการออกเลขที่
คําสั่งจุฬาฯ ให
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
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(iii) เลือกหนวยงาน สํานักงานเลขาอธิการบดี
(iv) คลิกปุม
(v) ใหเดินเอกสารคําสั่งตัวจริงไปสงที่สํานักงานเลขาฯอธิการบดี เพื่อขอลายเซ็นตผูบริหาร
(vi) เมื่อเอกสารดําเนินการเสร็จ (โดยสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารผานระบบได
ตลอดเวลา) ใหเปดรายการควบคุมเอกสารสงนั้นภายในระบบขึ้นมา กดปุมแกไขเอกสาร แลว
คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการสงเรื่องดังกลาวไปยังสารบรรณ

กลางให เพื่อใหทางสารบรรณการดําเนินการออกเลขที่คําสั่งของจุฬาฯ ใหตอไป
(vii) กลับไปรับเอกสารตนฉบับที่ สํานักงานเลขาฯอธิการบดี
(viii) นําเอกสารตนฉบับไปสงที่สารบรรรกลาง เพื่อระบุเลขที่คําสั่ง (ตามกระบวนการของสาร
บรรณกลาง)
(ix) นําเอกสารกลับมา และทําการ Scan เก็บไวและบันทึกเก็บไวในระบบ (นํามาเขามาทับเอกสาร
รางที่เคย scan และบันทึกเก็บไวเดิมในตอนแรกเลยก็ได)
(10)กรณีท่ตี องสงเอกสารออกไปนอกหนวยงาน (ภายในจุฬาฯ)
(i) คลิกปุม
(ii) คลิกปุม
(iii) เลือกหนวยงานที่ตองการสงออก
(iv) คลิกปุม
ระบบจะทําการสงเอกสารดังกลาวไปยัง หนวยงานตางๆ ตามที่ระบุไวในขั้นตอนเหลานั้น
โดยเมื่อหนวยงานเหลานั้นไดดําเนินการรับเอกสารตามขั้นตอน (ตามขอ 3.- ค.) แลว ระบบจะ
ทําการ update สถานะของเอกสารกลับมาแสดงในเอกสารตนเรื่องนี้ เพือ่ ใหเจาหนาทีท่ ี่ทําการ
สงเอกสารนั้นๆ ทราบดวยเชนกัน
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ค) กรณีการรับเอกสารคําสั่งจากหนวยงานภายในจุฬาฯ (รวมทั้งจากสารบรรณกลาง)
(1) ตรวจสอบเอกสารที่หนาจอ
(2) รอจนกวาเอกสารตนฉบับ (Hard Copy) ของเอกสารนั้นๆ มาถึง
(3) ดับเบิ้ลคลิกเอกสาร เพื่อเปดเอกสารที่ตองการขึ้นมา
(4) คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการบันทึกชื่อผูรับเรื่อง และเวลาที่รับเรื่องไวใหในระบบ

พรอมทั้งออกเลขทะเบียนรับเอกสารของหนวยงานใหกับเอกสารนั้น (เหมือนขึ้นตอนการรับ
เอกสารรับจากหนวยงานภายในจุฬาฯ ทุกประการ)
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร ประทับลงในเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางตนเรื่องแจงวา ไมไดสงเอกสารตนฉบับมา แตงสงเปนเอกสาร Scan ที่
Attach มาในระบบแทน ใหทําการเปดเอกสารดังกลาวจาก field เอกสารที่สงมา ในหนาจอ โดยการ
Double click หรือ Right click ที่ icon ของ Attach File ดังกลาว แลวเลือก Open เพื่อทําการเปด
เอกสาร แลวคอยพิมพเอกสารนั้นออกมาเพือ่ ประทับลงเลขทะเบียนรับเรื่องตอไป
(6) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียดวาตองดําเนินการตอภายในหนวยงานของตน หรือไม
(i) ถาไมตองดําเนินการตอ
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการสง

ขอมูลกลับไปแจงผูที่เปนเจาของเอกสาร หรือตนเรื่อง เพือ่ ใหทราบวาทางเราไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
หมายเหตุ : หากไมทําตามขัน้ ตอนดังกลาว ผูที่เปนตนเรื่องก็จะเขาใจวาเอกสารนี้ยังรอ
ดําเนินการอยู
• ใหจดั เก็บเอกสารเขาแฟม หรืออื่นๆ
(ii) ถาตองดําเนินการตอ เชน สงทานคณบดี หรือผอ.สํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือแทงเรื่อง
ตอ เปนตน
• คลิกปุม
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• คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดินของ

เอกสารไวในระบบเรียบรอยแลว หรือ คลิกปุม

เมื่อตองการที่จะ

เลือกขั้นตอนเองวาตองการจะสงไปยังหนวยงานภายนอกสํานัก/คณะ หรือสงไปยัง
หนวยงานภายใน
• หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column ผูรับผิดชอบ
(ในกรอบสี่เหลี่ยมทางดานลางของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทําการระบุชื่อ
ผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสารขั้นตอนนั้น และระบุ
ชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวาไมไดมีการ Setup ไวในระบบ
ใหทําการแจง Admin ระบบ)
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
• คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ update

สถานะของเอกสารกลับไปใหตนเรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
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4) วิธีการรับเอกสาร”ลับ”
การรับเอกสารลับ (ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยและจากภายนอกมหาวิทยาลัย) โดยไดรับเอกสารเปน Hard
Copy มา ซึ่งสวนใหญมักจะมีการปดผนึกมา จึงจําเปนทีจ่ ะตองมีขั้นตอนในการรับเรื่องดังนี้
(1) ไปที่หนาจอ
(2) คลิกปุม
(3) นํา

จากระบบ ไประบุในเอกสารรับ

(4) กรอกขอมูล เฉพาะเทาที่สามารถกรอกได เชน
(i) ชั้นความลับ
(ii) เรียน
(iii) มาจากหนวยงานใด
(iv) วันที่
(v) อื่นๆที่มี
(vi) รายละเอียดใดที่เปน * แตยังไมสามารถกรอกไดใหกรอก N/a
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร และวันที่ลงรับเรื่อง ประทับลงบนซองของเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
(6) คลิกปุม
(7) สงเอกสารตนฉบับไปยังเจาของเอกสาร (ที่เอกสารระบุสงถึง)
(i) ถาเจาของเอกสารไมตองการให Public
ก็ถือวารายการนั้น จบสิ้นการทํางานตามกระบวนการแลว
(ii) ถาเจาของเอกสารตองการให Public เมื่อไดรับเอกสารคืน
• ถาไมตองดําเนินการตอ
♦ ให Scan เอกสาร และ Attach ลงระบบ ที่ชองเอกสารที่สงมา
♦ คลิกปุม
♦ จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
• ถาตองดําเนินการตอ
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♦ ให Scan เอกสาร และ Attach ลงระบบ ที่ชองเอกสารที่สงมา
♦ คลิกปุม
♦ คลิกปุม

เมื่อตองการใชเสนทางที่มีการกําหนดขั้นตอนทางเดิน

ของเอกสารไวในระบบเรียบรอยแลว หรือ คลิกปุม

เมื่อตองการ

ที่จะเลือกขั้นตอนเองวาตองการจะสงไปยังหนวยงานภายนอกสํานัก/คณะ หรือสงไป
ยังหนวยงานภายใน
♦ หลังจากที่มีการกําหนดเสนทางเอกสารเรียบรอยแลว ใหสังเกตุตรง column
ผูรับผิดชอบ (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของหนาจอ) ถาไมมีชื่อปรากฏขึ้นมาใหทาํ
การระบุชื่อผูรับผิดชอบกอนที่จะทําการสงเอกสาร โดยการดับเบิ้ล เปดเอกสาร
ขั้นตอนนั้น และระบุชื่อตรง เรื่องแจงถึง (ถาไมมีรายชื่อขึ้นใหเลือก หมายความวา
ไมไดมีการ Setup ไวในระบบ ใหทําการแจง Admin ระบบ)
♦ ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลาง
ของหนาจอ)
♦ คลิกปุม
♦ กรอกลงความเห็น , กรอกรายละเอียด และแนบเอกสารเพิ่มเติม ถามี
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองแนบเอกสารเพิม่ เติม ถาเปน Soft Copy สามารถ Attach เขา
ไปไดเลย แตถา เปน Hard Copy จะตองทําการ Scan กอน แลวจึงนํา File ที่ไดมา
Attach ลงในรายการสวนนี้
♦ คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการ

update สถานะของเอกสารกลับไปใหตน เรื่องทราบ โดยอัตโนมัติ
♦ คลิกปุม
♦ ภายหลังจากทีด่ ําเนินการเสร็จเรียบรอย (ถาเอกสารยอนกลับมายังผูรับเรื่อง) ให
พิจารณาวาตองจัดทําเอกสารหนังสือสงใดๆ หรือไม (ถามีใหดูขนั้ ตอนใน ขอ 2.) และ
จัดเก็บเอกสารเขาแฟม
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(1.-ก)ขั้นตอนการรับเอกสารรับ กรณีรับจากหนวยงานภายในจุฬาฯ
หนวยงานตนเรื่อง
ภายในจุฬาฯ
เชน สบก.

หนวยงานตนเรื่อง
ทําหนังสือสง (พรอม
Scan เอกสาร)
สงผานระบบมายัง
หนวยงานของทาน

Manual

สงเอกสาร
ตัวจริง
ตามมา

จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่รับเอกสาร

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)

ลงรับเรื่อง
(ระบบออก
เลขทะเบียนรับ
ใหโดยอัตโนมัติ)

จนท.ที่เกี่ยวของกับเอกสารที่สงมา
ภายในหนวยงาน

Manual

ประทับ
เลขทะเบียนรับ
ลงในเอกสาร

พิมพรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับการคนหา
กําหนดขั้นตอนโดยระบุขั้นตอน
แบบใชเสนทางมาตรฐาน หรือ
แบบกําหนดขึ้นเอง

Manual

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

กดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อสงเอกสารไปยัง
ขั้นตอนแรก
ตามที่กําหนด

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)
Manual

Manual

สงเอกสาร
ไปตาม
ขั้นตอน

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

เปดเอกสารขั้นตอนของตนเอง
(รายการในกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง
ของเอกสารรับ) แลวจึงลงรับเรื่อง
(ระบบบันทึกชื่อผูรับและวันที่รับ
เอกสารใหโดยอัตโนมัติ)
No

เอกสารสงของ
หนวยงานตนเรื่อง
ไดรับแจงสถานะ
ผานระบบ

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

กดปุม
“สงเอกสารไปขั้นถัดไป”
เพื่อสงไปยังขั้นตอนถัดไป
จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการ

END

Yes

ถาเปนขั้นตอนสุดทาย

ในกรณีที่มีการแกไขเอกสาร
หรือมีเอกสารเพิ่มเติม
ให Scan เอกสาร
และกรอกรายละเอียด
เพิ่มเติมเขาสูระบบ

(2.-ข)ขั้นตอนการรับเอกสารรับ กรณีรับจากหนวยงานภายนอกจุฬาฯ
หนวยงานตนเรื่อง
ภายนอกจุฬาฯ
หรือหนวยงานที่ยังไมไดใชระบบ

Manual

สงเอกสาร
ตัวจริงมา

จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่รับเอกสาร

Manual

สรางเอกสารรับ
(ระบบออก
เลขทะเบียนรับ
ใหโดยอัตโนมัติ)

ตรวจดูเอกสาร
ตัวจริง
ที่สงมาถึง

จนท.ที่เกี่ยวของกับเอกสารที่สงมา
ภายในหนวยงาน

Manual

ประทับ
เลขทะเบียนรับ
ลงในเอกสาร

พิมพรายละเอียด
สําหรับการคนหา
พรอมทั้ง Scan
เอกสารเขาสูระบบ

กําหนดขั้นตอนโดย
ระบุชื่อขั้นตอนแบบใชเสน
ทางมาตรฐาน หรือ
แบบกําหนดขึ้นเอง

กดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อสงเอกสารไปยัง
ขั้นตอนแรก
ตามที่กําหนด

Manual

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)
Manual

สงเอกสาร
ไปตาม
ขั้นตอน

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

เปดเอกสารขั้นตอนของตนเอง
(รายการในกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง
ของเอกสารรับ) แลวจึงลงรับเรื่อง
(ระบบบันทึกชื่อผูรับและวันที่รับ
เอกสารใหโดยอัตโนมัติ)

No

กดปุม
“สงเอกสารไปขั้นถัดไป”
เพื่อสงไปยังขั้นตอนถัดไป
จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการ

END

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

Yes

ถาเปนขั้นตอนสุดทาย

ในกรณีที่มีการแกไขเอกสาร
หรือมีเอกสารเพิ่มเติม
ให Scan เอกสาร
และกรอกรายละเอียด
เพิ่มเติมเขาสูระบบ

(2.-ก-6)ขั้นตอนการสรางเอกสารสง ในกรณีใชเลขที่หนังสือสงของหนวยงานตนเอง
จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่สงเอกสาร

หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเอกสาร

Manual

เอกสาร
ที่ตองการสง
ดําเนินการตามขั้นตอนมาเรียบรอยแลว

สรางเอกสารสง
ระบุรายละเอียดสําหรับ
การคนหา พรอมทั้ง
Scan เอกสารเขาสูระบบ

ระบุหนวยงาน แลวจึงกดปุม
“ออกเลขที่หนังสือสงภายใน”
(ระบบจะออกเลขที่หนังสือสง
ใหโดยอัตโนมัติ)

ตองการสง
หนวยงานภายในจุฬาฯ

Manual

ประทับ
เลขที่หนังสือสง
ลงในเอกสาร

Manual

สงเอกสารตัวจริง
ไปตาม
ขั้นตอนปกติ

Yes

No

กําหนดขั้นตอน
โดยระบุชื่อหนวยงาน
ที่ตองการสงเอกสาร
ไปให

กดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อสงเอกสารไปยัง
หนวยงานนั้นๆ
และจบงาน

กดปุม
“บันทึกและปดเอกสาร”
เพื่อจบงาน

เอกสารไปรอ
เปนเอกสารรับในระบบ
ใน View เอกสารรอดําเนินการ
ของหนวยงานนั้นๆ (ที่ใชระบบ)

END

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

(2.-ก-7)ขั้นตอนการสรางเอกสารสง ในกรณีใชเลขที่หนังสือสงของจุฬาฯ
จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่สงเอกสาร
Manual

สรางเอกสารสง
ระบุรายละเอียดสําหรับ
การคนหา พรอมทั้ง
Scan เอกสารเขาสูระบบ

รางเอกสารที่
ตองการสง
ดําเนินการตามขั้นตอนมาเรียบรอยแลว

สํานักงานเลขาฯอธิการบดี

กําหนดขั้นตอน
โดยระบุ
“สํานักงานเลขาฯอธิการบดี
” และกดปุม“สงเอกสาร”
เพื่อขออนุมัติ

สารบรรณกลาง

หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเอกสาร

Manual

รับรางเอกสาร
เพื่อดําเนินการ
ขออนุมัติ
Manual

ไปรับเอกสารตัวจริง
ที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักเลขาฯ

เมื่อเรื่องไดรับการอนุมัติ
จากสํานักเลขาฯ แลว
จึงกดปุม
“เพื่อขอเลขที่หนังสือสงจุฬาฯ”

ตรวจสอบสถานะเอกสาร
จากระบบ
เมื่อเรื่องไดรับการอนุมัติ
ใหไปรับเอกสารตัวจริง
จากสํานักเลขาฯ

Manual

สงเอกสารที่ไดรับ
อนุมัติตัวจริงไปยัง
สบก.เพื่อออกเลข

Manual

ไปรับเอกสารที่ได
ประทับเลขที่
หนังสือแลว

END

สํานักเลขาฯ รับเรื่อง
และนําเรื่องไปดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระบบ

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
และ Scan เอกสารเก็บ
แลวจึงกดปุม
“บันทึกและปดเอกสาร”
เพื่อจบงาน

สารบรรณกลางรับเรื่อง
และนําเรื่องไปดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระบบ

Manual

ประทับ
เลขที่หนังสือสง
ลงในเอกสาร

Manual

สงเอกสารตัวจริง
ไปตาม
ขั้นตอนปกติ

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

(3.-ก-6)ขั้นตอนการสรางคําสั่ง ในกรณีใชเลขที่หนังสือคําสั่งของหนวยงานตนเอง
จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่ออกคําสั่ง

หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเอกสาร

Manual

รางคําสั่ง
ที่ตองการสง
ดําเนินการตามขั้นตอนมาเรียบรอยแลว

สรางเอกสารคําสั่ง
ระบุรายละเอียดสําหรับ
การคนหา พรอมทั้ง
Scan เอกสารเขาสูระบบ

ระบุหนวยงาน แลวจึงกดปุม
“ออกเลขที่คําสั่งภายใน”
(ระบบจะออกเลขที่คําสั่ง
ใหโดยอัตโนมัติ)

ตองการสง
หนวยงานภายในจุฬาฯ

Manual

ประทับ
เลขที่คําสั่ง
ลงในเอกสาร

Manual

สงเอกสารตัวจริง
ไปตาม
ขั้นตอนปกติ

Yes

No

กําหนดขั้นตอน
โดยระบุชื่อหนวยงาน
ที่ตองการสงเอกสาร
ไปให

กดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อสงเอกสารไปยัง
หนวยงานนั้นๆ
และจบงาน

กดปุม
“บันทึกและปดเอกสาร”
เพื่อจบงาน

เอกสารไปรอ
เปนเอกสารรับในระบบ
ใน View เอกสารรอดําเนินการ
ของหนวยงานนั้นๆ (ที่ใชระบบ)

END

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

(3.-ก-7)ขั้นตอนการสรางคําสั่ง ในกรณีใชเลขที่หนังสือคําสั่งของจุฬาฯ
จนท.สารบรรณ
ของ
หนวยงานที่ออกคําสั่ง

Manual

สํานักงานเลขาฯอธิการบดี

กําหนดขั้นตอน
โดยระบุ
“สํานักงานเลขาฯอธิการบดี
”และกดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อขออนุมัติ

สรางเอกสารคําสั่ง
ระบุรายละเอียดสําหรับ
การคนหา พรอมทั้ง
Scan เอกสารเขาสูระบบ

รางคําสั่ง
ที่ตองการสง
ดําเนินการตามขั้นตอนมาเรียบรอยแลว

สารบรรณกลาง

หนวยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเอกสาร

Manual

รับรางคําสั่ง
เพื่อดําเนินการ
ขออนุมัติ
Manual

ไปรับเอกสารตัวจริง
ที่ไดรับอนุมัติ
จากสํานักเลขาฯ

เมื่อเรื่องไดรับการอนุมัติ
จากสํานักเลขาฯ แลว
จึงกดปุม
“เพื่อขอเลขที่หนังสือคําสั่งจุฬาฯ”

ตรวจสอบสถานะเอกสาร
จากระบบ
เมื่อเรื่องไดรับการอนุมัติ
ใหไปรับเอกสารตัวจริง
จากสํานักเลขาฯ

Manual

สงเอกสารที่ไดรับ
อนุมัติตัวจริงไปยัง
สบก.เพื่อออกเลข

Manual

ไปรับเอกสารที่ได
ประทับเลขที่
คําสั่งแลว

END

สํานักเลขาฯ รับเรื่อง
และนําเรื่องไปดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระบบ

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม
และ Scan เอกสารเก็บ
แลวจึงกดปุม
“บันทึกและปดเอกสาร”
เพื่อจบงาน

สารบรรณกลางรับเรื่อง
และนําเรื่องไปดําเนินการ
ตามขั้นตอนของระบบ

Manual

ประทับ
เลขที่คําสั่ง
ลงในเอกสาร

Manual

สงเอกสารตัวจริง
ไปตาม
ขั้นตอนปกติ

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - หนวยงานตนแบบ”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

