วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี

วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี
1) วิธีการทํางานของเอกสารรับ (ผูบริหารไมใชระบบ)
(1) ไปที่หนาจอ

เพือ่ ดูวามีเอกสารจากหนวยงานภายใน (จากหนวยงาน

อื่นๆ ในจุฬาฯ) สงมาถึงหรือไม
ในกรณีที่ใช Lotus Notes client หากตองการ Refresh หนาจอ เพื่อใหแนใจวาเปนขอมูลลาสุด
ใหกดปุม F9 บนแปนพิมพ เพื่อทําการ Refresh ขอมูลบนหนาจออีกครั้ง
(2) รอจนกวาเอกสารตนฉบับ (Hard Copy) ของเอกสารนั้นๆ มาถึง
(i) ในกรณีที่ไมมเี อกสารตนฉบับสงมา ภายใน 1 วัน ควรโทรถามกับเจาของเรื่อง หรือตนเรื่อง
วาเกิดจากสาเหตุใด
• 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
(3) ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารที่ตองการขึ้นมา
(4) คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการบันทึกชื่อผูรับเรื่อง และเวลาที่รับเรื่องไวใหในระบบ

พรอมทั้งออกเลขทะเบียนรับเอกสารของหนวยงานใหกับเอกสารนั้น
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทะเบียนเอกสาร ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริ่มใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขทะเบียนรับเอกสาร (ที่อยูใน field มุมขวา
บน ของหนาจอ) ไดเลย โดยระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดย
อัตโนมัติ
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร ประทับลงในเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
โดยใชตวั เลข 5 หลักที่อยูตรงกลางเทานั้น (รูปแบบของเลขทะเบียนรับคือ XXX-RRRRR/YYY ซึ่ง
สวนที่จะใหใชนํามาประทับลงในเอกสารคือสวนของ RRRRR) มาใชในการประทับลงในเอกสาร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางตนเรื่องแจงวา ไมไดสงเอกสารตนฉบับมา แตสงเปนเอกสาร Scan ที่
Attach มาในระบบแทน ใหทําการเปดเอกสารดังกลาวจาก field เอกสารที่สงมา ในหนาจอ โดย
การ Double click หรือ Right click ที่ icon ของ Attach File ดังกลาว แลวเลือก Open เพื่อทําการ
เปดเอกสาร แลวคอยพิมพเอกสารนั้นออกมาเพื่อประทับลงเลขทะเบียนรับเรื่องตอไป
(6) ตรวจสอบเอกสาร และอานรายละเอียดวาตองดําเนินการตอภายในหนวยงานของตน
(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 สงทานอธิการบดี หรือผูบริหารสํานักฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หรือ
แทงเรื่องตอ เปนตน
• ใหทําการ Save เอกสารในระบบนี้กอน แลวใหนําเอกสารตนฉบับ ไปใหผูบริหารสํานัก ฯ
ตรวจสอบและลงนาม คอยกลับมาที่ view เอกสารรอดําเนินการ ซึ่งจะพบเอกสารเดิมนี้ยัง
รออยูในระบบ
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารที่ตองการขึ้นมา
• แลวไปยังกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง ทายเอกสาร เพื่อดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของ
เจาหนาที่รับเรือ่ ง
• 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
♦ ใหจดั เก็บเอกสารเขาแฟม
(7) รอหนวยงานเจาของเรื่องมารับเอกสารตนฉบับที่มีลายเซ็นของผูบริหารสํานัก ฯ
ในกรณีที่หนวยงานเจาของเรื่องไมมารับเอกสารตนฉบับภายใน 1 วัน ควรโทรแจงหนวยงาน
เจาของเรื่องใหมารับเอกสารตนฉบับไปดําเนินการ
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2) วิธีการทํางานของเอกสารรับ (ผูบริหารใชระบบ)
(1) ไปที่หนาจอ

เพือ่ ดูวามีเอกสารจากหนวยงานภายใน (จากหนวยงาน

อื่นๆ ในจุฬาฯ) สงมาถึงหรือไม
ในกรณีที่ใช Lotus Notes client หากตองการ Refresh หนาจอ เพื่อใหแนใจวาเปนขอมูลลาสุด
ใหกดปุม F9 บนแปนพิมพ เพื่อทําการ Refresh ขอมูลบนหนาจออีกครั้ง
(2) รอจนกวาเอกสารตนฉบับ (Hard Copy) ของเอกสารนั้นๆ มาถึง
(i) ในกรณีที่ไมมเี อกสารตนฉบับสงมา ภายใน 1 วัน ควรโทรถามกับเจาของเรื่อง หรือตนเรื่อง
วาเกิดจากสาเหตุใด
• ถาทางตนเรื่องแจงวา ไมมีการสงเอกสารตนฉบับมาสําหรับเอกสารนี้ ใหเปดเอกสารจาก
ในระบบ เพื่อตรวจดูวามีการ Scan หรือพิมพรายละเอียดของหนังสือบันทึกไวในระบบ
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
ขอมูลอีกครั้ง) และ/หรือ ตรวจสอบใน view หนังสือรับ อีกครั้ง เพื่อใหแนใจวา ไมได
ลงรับเอกสารนั้นไปแลว
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♦ ถาทางตนเรื่อง แจงวา ไมไดสงเอกสารดังกลาว ผานระบบ (ในทีน่ ี้อาจเกิดจากความไม
พรอมในการเริ่มใชงานระบบของบางหนวยงาน จึงยังไมสามารถใหระบบหนังสือสง
ได) ใหใชการรับเอกสารโดยตรง
(3) ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารที่ตองการขึ้นมา
(4) คลิกปุม

ซึ่งระบบจะทําการบันทึกชื่อผูรับเรื่อง และเวลาที่รับเรื่องไวใหในระบบ

พรอมทั้งออกเลขทะเบียนรับเอกสารของหนวยงานใหกับเอกสารนั้น
หมายเหตุ : ในกรณีที่ตองการแกไขเลขทะเบียนเอกสาร ใหสอดคลองกับเลขที่ลาสุดของหนวยงาน
(สําหรับการเริ่มใชระบบครั้งแรก) ใหทําการแกไข เลขทะเบียนรับเอกสาร (ที่อยูใน field มุมขวา
บน ของหนาจอ) ไดเลย โดยระบบจะนําเลขดังกลาวไปใชในการ run เลขตอในครั้งถัดไปใหโดย
อัตโนมัติ
(5) นําเลขทะเบียนรับเอกสาร ประทับลงในเอกสารตนฉบับ (Hard Copy)
โดยใชตัวเลข 5 หลักที่อยูตรงกลางเทานั้น (รูปแบบของเลขทะเบียนรับคือ XXX-RRRRR/YYY ซึ่ง
สวนที่จะใหใชนํามาประทับลงในเอกสารคือสวนของ RRRRR) มาใชในการประทับลงในเอกสาร
หมายเหตุ : ในกรณีที่ทางตนเรื่องแจงวา ไมไดสงเอกสารตนฉบับมา แตสงเปนเอกสาร Scan ที่
Attach มาในระบบแทน ใหทําการเปดเอกสารดังกลาวจาก field เอกสารที่สงมา ในหนาจอ โดย
การ Double click หรือ Right click ที่ icon ของ Attach File ดังกลาว แลวเลือก Open เพื่อทําการ
เปดเอกสาร แลวคอยพิมพเอกสารนั้นออกมาเพื่อประทับลงเลขทะเบียนรับเรื่องตอไป
(6) ตรวจสอบเอกสาร และทําการเพิ่มขั้นตอนโดยการเลือกผูบริหารสํานัก ฯ ของทาน หรือไม
(i) การเพิ่มขั้นตอนเอกสาร (ขั้นตอนการทํางานของเลขานุการ ฯ)
• ทําการคลิกที่กาํ หนดขั้นตอนเอกสาร เลือก
กําหนดเอง
และทําการคลิกคณะสํานักเลขา ฯ เลือกผูบริหารสํานัก ฯ ของทาน
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
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• คลิกปุม
• คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการสง

ขอมูลกลับไปแจงผูที่เปนเจาของเอกสาร หรือตนเรื่อง เพือ่ ใหทราบวาทางเราไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
หมายเหตุ : หากไมทําตามขัน้ ตอนดังกลาว ผูที่เปนตนเรื่องก็จะเขาใจวาเอกสารนี้ยังรอ
ดําเนินการอยู
• ใหจดั เก็บเอกสารเขาแฟม แลวสงใหผูบริหารสํานัก ฯ
(ii) การลงรับขั้นตอนเอกสาร (ขั้นตอนการทํางานของผูบริหารสํานัก ฯ)
• ใหทําขอ (1) – (4)
• ในกรณีที่ทางเลขานุการ ฯ ไมไดสงเอกสารตนฉบับมา แตสงเปนเอกสาร Scan ที่ Attach
มาในระบบแทน ใหทําการเปดเอกสารดังกลาวจาก field เอกสารที่สงมา ในหนาจอ โดย
การ Double click หรือ Right click ที่ icon ของ Attach File ดังกลาว แลวเลือก Open
เพื่อทําการเปดเอกสาร แลวคอยพิมพเอกสารนั้นออกมาเพื่อลงนาม
• ลงนามแลว ทําการ Scan เอกสารที่มีลายเซ็นของผูบริหาร ทําการ Attach ในระบบ โดย
ใสที่ Field เอกสารนําเขา
• ดับเบิ้ลคลิก เปดเอกสารขั้นตอนของเจาหนาที่รับเรื่อง (ในกรอบสี่เหลีย่ มทางดานลางของ
หนาจอ)
• คลิกปุม
• คลิกปุม

เพื่อจบงานในขั้นตอนการรับ ซึ่งระบบจะทําการสง

ขอมูลกลับไปแจงผูที่เปนเจาของเอกสาร หรือตนเรื่อง เพือ่ ใหทราบวาทางเราไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลว
หมายเหตุ : หากไมทําตามขัน้ ตอนดังกลาว ผูที่เปนตนเรื่องก็จะเขาใจวาเอกสารนี้ยังรอ
ดําเนินการอยู
• ทําการสงเอกสารตนฉบับที่มีลายเซ็นของผูบริหารสํานัก ฯ ใหเลขานุการ ฯ ของทาน
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วิธีการใชงานระบบงานสารบรรณ สําหรับสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี

(7) รอหนวยงานเจาของเรื่องมารับเอกสารตนฉบับที่มีลายเซ็นของผูบริหารสํานัก ฯ
ในกรณีที่หนวยงานเจาของเรื่องไมมารับเอกสารตนฉบับภายใน 1 วัน ควรโทรแจงหนวยงาน
เจาของเรื่องใหมารับเอกสารตนฉบับไปดําเนินการ
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1)ขั้นตอนเอกสารรับ สํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี (ผูบริหารไมใชระบบ)
หนวยงานตนเรื่อง
ภายในจุฬาฯ

หนวยงานตนเรื่อง
ทําหนังสือ (พรอม
Scan เอกสาร)
สงผานระบบมายัง
หนวยงานของทาน

Manual

สงเอกสาร
ตัวจริง
ตามมา

ผูบริหารของสํานักงาน
เลขานุการบริหารอธิการบดีี

เลขานุการของสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)

Manual

ลงรับเรื่อง
(ระบบออก
เลขทะเบียนรับ
ใหโดยอัตโนมัติ)

เสนอ

ตรวจสอบเอกสาร
และลงนาม

เปดเอกสารขั้นตอนของตนเอง
(รายการในกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง
ของเอกสารรับ) แลวจึงลงรับเรื่อง
(ระบบบันทึกชื่อผูรับและวันที่รับ
เอกสารใหโดยอัตโนมัติ)

Manual

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

ในกรณีที่มีการแกไขเอกสาร
หรือมีเอกสารเพิ่มเติม
ให Scan เอกสาร
และกรอกรายละเอียด
เพิ่มเติมเขาสูระบบ

กดปุม
“สงเอกสารไปขั้นถัดไป”
เพื่อสงไปยังขั้นตอนถัดไป
จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการ
No

ถาเปนขั้นตอนสุดทาย

Yes

Manual

เอกสารของ
หนวยงานตนเรื่อง
ไดรับแจงสถานะ
ผานระบบ

มารับเอกสารตัวจริงที่มีลายเซ็นผูบริหาร

เอกสารตัวจริงที่มี
ลายเซ็น
ผูบริหารแลว

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - สํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

2)ขั้นตอนเอกสารรับ สํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี (ผูบริหารใชระบบ)
หนวยงานตนเรื่อง
ภายในจุฬาฯ

หนวยงานตนเรื่อง
ทําหนังสือสง (พรอม
Scan เอกสาร)
สงผานระบบมายัง
หนวยงานของทาน

Manual

เลขานุการของสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)

ลงรับเรื่อง
(ระบบออก
เลขทะเบียนรับ
ใหโดยอัตโนมัติ)

Manual

สงเอกสาร
ตัวจริง
ตามมา

พิมพรายละเอียดเพิ่มเติม
สําหรับการคนหา
กําหนดขั้นตอนโดยระบุขั้นตอน
แบบกําหนดหนดขึ้นเอง

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

กดปุม “สงเอกสาร”
เพื่อสงเอกสารไปยัง
ขั้นตอนแรก
ตามที่กําหนด

Manual

มารับเอกสารตัวจริงที่มีลายเซนผูบริหาร

ผูบริหารของสํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี

Manual

Manual

เอกสารตัวจริงที่มี
ลายเซ็น
ผูบริหารแลว

เอกสารรออยูใน View
เอกสารรอดําเนินการ
(แตควรรอ
เอกสารตัวจริงมาถึง
กอนลงรับเรือง)

สงเอกสาร
ไปตาม
ขั้นตอน

รอเอกสาร
ตัวจริง
สงมาถึง

เปดเอกสารขั้นตอนของตนเอง
(รายการในกรอบสี่เหลี่ยมดานลาง
ของเอกสารรับ) แลวจึงลงรับเรื่อง
(ระบบบันทึกชื่อผูรับและวันที่รับ
เอกสารใหโดยอัตโนมัติ)
No

เอกสารสงของ
หนวยงานตนเรื่อง
ไดรับแจงสถานะ
ผานระบบ

กดปุม
“สงเอกสารไปขั้นถัดไป”
เพื่อสงไปยังขั้นตอนถัดไป
จนกวาจะสิ้นสุดกระบวนการ

END

ขั้นตอนการทํางานโดยละเอียด กรุณาดูในเอกสาร
”วิธีการใชระบบงานสารบรรณ - สํานักงานเลขานุการบริหารอธิการบดี”
และ “คูมือการใชระบบงานสารบรรณ”

Yes

ถาเปนขั้นตอนสุดทาย

ในกรณีที่มีการแกไขเอกสาร
หรือมีเอกสารเพิ่มเติม
ให Scan เอกสาร
และกรอกรายละเอียด
เพิ่มเติมเขาสูระบบ

