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โดย
บริษทั ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จํากัด

บทนํา
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
บทนํา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (EDCS) ของมจร. เป็ นระบบงานคอมพิวเตอร์ทป่ี รับปรุงและเพิม่
หน้าทีก่ ารทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ระบบฯ ของผูใ้ ช้ ระดับสารบรรณกลาง สารบรรณส่วน
งาน และหน้าห้องผูบ้ ริหาร
คู่มอื การใช้งานฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 บท บทที่ 1 อธิบายถึงความรูท้ วไปของระบบงาน
ั่
การ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ต่างๆ แทนคําสัง่ และแนะนํ าการเริม่ ทํางานกับระบบงาน บทที่ 2 อธิบายการทํางานระดับ
สารบรรณหน่ วยงาน บทที่ 3 อธิบายในส่วนของการเรียกดูรายงาน ส่วนภาคผนวก เป็ นการขยายความ
หรือสรุปประเด็นการเรียกใช้ระบบงานในมุมมองต่างๆ เช่น การใช้คาํ สัง่ ZOOM การจัดการภาพเอกสาร
และการตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้เบือ้ งต้น
บริษทั ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จํากัด ขอขอบพระคุณ มจร. ในความร่วมมือและอนุ เคราะห์
ทัง้ ข้อมูล และการเตรียมการต่ างๆ ซึ่งอํา นวยความสะดวกให้การติดตัง้ และ ใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ดําเนินไปด้วยดี ตรงตามวัตถุ ประสงค์ของแผนงานทุกประการ บริษัทฯ พร้อมแก้ไข
ปรับปรุง ความสามารถของระบบงานฯ ให้เหมาะสมและส่งเสริมการปฏิบตั งิ านของมจร.อย่างเต็มกําลัง

บริษทั ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จํากัด
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ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
หน้ า
บทที่ 1 ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบงาน
1.1 ซอฟต์แวร์ทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการติดตัง้ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.2 การเข้าสูร่ ะบบงาน
1.3 การใช้ฟงั ก์ชนคี
ั ่ ย์ ปุม่ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
1.4 ความหมายของปุม่ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
บทที่ 2 การทํางานระดับสารบรรณหน่ วยงานภายในมจร.
ทะเบียนหนังสือรับ
2.1 รอลงทะเบียนรับ
2.2 รอปฏิบตั ิ
2.2.1
การปฏิบตั ิ – ส่งต่อ
2.2.2
การปฏิบตั ิ – มอบหมายงานให้ผปู้ ฎิบตั ิ
2.2.3
การปฏิบตั ิ – ส่งคืนเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ
2.2.4
การปฏิบตั ิ – เสนองานให้ผบู้ ริหาร
2.2.6
การปฏิบตั ิ – ตอบกลับหนังสือ
2.2.7
การปฏิบตั ิ – ส่งไปออกเลขทีห่ นังสือ
2.2.8
การปฏิบตั ิ – ปิดงาน
2.3 หนังสือรับ
2.4 แก้ไขหนังสือรับ
2.5 จองเลขรับ
2.6 ตรวจสอบเลขรับทีจ่ อง
2.7 ยกเลิกเลขรับทีจ่ อง
2.8 ค้นหาหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่ง
2.9 หนังสือส่งด่วน
2.10 รอลงทะเบียนส่ง
2.11 จองเลขทีห่ นังสือ
2.12 ตรวจสอบเลขหนังสือทีจ่ อง
2.13 ยกเลิกเลขหนังสือทีจ่ อง
2.14 ค้นหาหนังสือส่ง
ดึงหนังสือกลับ
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ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ค่าเริ่ มต้นของระบบ
2.15 ตัง้ เลขทีห่ นังสือปจั จุบนั
2.16 แสดงเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั
บทที่ 3 รายงานต่าง ๆ
3.1 รายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า
3.2 รายงานทะเบียนหนังสือส่งออก
3.3 รายงานทะเบียนเส้นทางเดินหนังสือ
3.4 รายงานเรือ่ งทีเ่ กินกําหนดดําเนินการ
3.5 รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามหน่วยงาน
3.6 รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามวันที่
3.7 รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามผูใ้ ช้งาน
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การใช้ Zoom
ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
ภาคผนวก ค การตรวจสอบเครือ่ งคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
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ก-1
ข-1
ค-1

บทที่ 1
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับ
ระบบงาน

1. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
1.
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบงาน
1.1 ซอฟต์แวร์ที่จาํ เป็ นสําหรับการติ ดตัง้ ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
- ระบบปฏิบตั กิ าร Windows 2000, Windows XP ขึน้ ไป
- Internet Explorer Version 6.0 ขึน้ ไป
โปรแกรมเสริมสําหรับการใช้งานระบบ ได้แก่
- InetImage Viewer สําหรับแสดงภาพและ scan ภาพเอกสาร
1.2 การเข้าสู่ระบบงาน
สามารถเข้าสูร่ ะบบงานได้โดยคลิก
ระบุ URL ดังนี้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มจร. http://e-filing.mcu.ac.th

ภาพที่ 1-1 หน้ าจอเข้าสู่ระบบงาน
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หน้า 1-1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
กรณีทม่ี ผี ใู้ ช้คนอื่นใช้ระบบอยูก่ ่อนแล้ว คนทีเ่ ข้าใช้ระบบทีหลัง จะต้องระบุ วัน/เดือน/ปี เกิด เพือ่ ยืนยัน
ว่าเป็ นตัวตนทีแ่ ท้จริง

ภาพที่ 1-2 หน้ าจอเข้าสู่ระบบงานเมือ่ พบว่ามีรหัสผูใ้ ช้นี้ เข้าใช้งานอยู่ก่อนแล้ว

หน้า 1-2
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1. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ผูใ้ ช้งานทําการบันทึกข้อมูลรหัสผูใ้ ช้ และรหัสผ่าน หลังจากนัน้ คลิกปุม่ เข้าสูร่ ะบบ จะแสดงหน้าจอ
ของระบบงาน ดังรูป

ภาพที่ 1-3 หน้ าจอการทํางานหลักของระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
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หน้า 1-3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
1.3 การใช้ฟังก์ชนคี
ั ่ ย์ ปุ่ ม และสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ฟงั ก์ชนคี
ั ่ ยท์ ใ่ี ช้
[Tab]
เพือ่ ไปยังช่องฟิลด์ถดั ไป
[Shift + Tab] เพือ่ กลับไปยังช่องฟิลด์ก่อนหน้านี้
[Shift + Home] เพือ่ เลือกข้อความตัง้ แต่อกั ษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวปจั จุบนั
[Shift + End] เพือ่ เลือกข้อความตัง้ แต่อกั ษรตัวแรกจนถึงอักษรตัวสุดท้าย
ลักษณะของ Mouse ในรูปแบบต่าง ๆ
เมือ่ ผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งใดของจอภาพแล้ว Mouse แสดงสถานะดังรูป แสดงว่า
ตําแหน่งดังกล่าวสามารถเรียกใช้งานได้
เมือ่ ผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งใดของจอภาพแล้ว Mouse แสดงสถานะดังรูป แสดงว่า
ตําแหน่งดังกล่าวไม่สามารถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้
เมือ่ ผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งใดของจอภาพแล้ว Mouse แสดงสถานะดังรูป แสดงว่า
ตําแหน่งดังกล่าวสามารถ Link ไปยัง Web Page อื่นได้
เมือ่ ผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งใดของจอภาพแล้ว Mouse แสดงสถานะดังรูป แสดงว่า
ตําแหน่งดังกล่าวสามารถย้าย สิง่ ทีเ่ ลือกได้
เมือ่ ผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งใดของจอภาพแล้ว Mouse แสดงสถานะดังรูป
แสดงว่าตําแหน่งดังกล่าวสามารถย่อ ขยาย สิง่ ทีเ่ ลือกได้ในแนวราบ หรือแนวดิง่
เมื่อผูใ้ ช้เลื่อน Mouse ไปอยูใ่ นตําแหน่งมุมของ Windows ทีใ่ ช้งานแล้ว Mouse แสดง
สถานะ ดังรูป แสดงว่าตําแหน่งดังกล่าวสามารถย่อ ขยาย ขนาดของ Windows ได้
เมือ่ ผูใ้ ช้เห็น Mouse แสดงสถานะดังรูป แสดงว่า ขณะนัน้ ระบบอยูใ่ นระหว่างการประมวลผลการ
ทํางานทีผ่ ใู้ ช้สงั ่
เรียกว่า cursor แสดงตําแหน่งทีพ่ ร้อมรับข้อมูลจากการ key in
หมายเหตุ
: เปลีย่ นแป้นคียบ์ อร์ดไทย – อังกฤษ ด้วย ปุม่ ~

หน้า 1-4
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1. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับระบบงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
1.4 ความหมายของปุ่ มและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
เปิ ดดูไฟล์เอกสารภาพ / เอกสารแนบ
เลือกวันทีจ่ ากปฏิทนิ
ข้อมูลหนังสือทีร่ อลงทะเบียนรับ
ข้อมูลหนังสือทีร่ อเสนอผูบ้ ริหาร
ข้อมูลหนังสือรอการปฏิบตั งิ านต่างๆ
ข้อมูลหนังสือรอสังการ
่ / ลงนาม
หนังสือดึงกลับ
หนังสือรอลงทะเบียนส่ง
เลือกข้อมูลวันทีท่ ม่ี กี ารจองเลข
ยกเลิก / ลบ รายการข้อมูลทีบ่ นั ทึก
เลือกข้อมูลรายชื่อหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ / ตําแหน่งงาน หน่วยงานภายใน มจร.
ระบุผรู้ บั , ผูส้ ง่ ได้มากกว่า 1 หน่วยงาน
เลือกข้อมูลราย ชื่อหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ / ตําแหน่งงานได้มากกว่า 1
คลิกเพือ่ Scan ภาพเอกสาร
คลิกเพือ่ ดูภาพเอกสาร
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หน้า 1-5

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
คลิกเพือ่ ดูเส้นทางการเดินเอกสาร
คลิกเพือ่ สามารถ แสดงเมนู/ซ่อนเมนู ได้

หน้า 1-6
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บทที่ 2
การทํางานใน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระดับสารบรรณส่วนงาน

2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
ทะเบียนหนังสือรับ ประกอบด้วยเมนูในการใช้งานดังต่อไปนี้
รอลงทะเบียนรับ
จองเลขรับ
รอปฏิบตั ิ
ตรวจสอบเลขรับทีจ่ อง
หนังสือรับ
ยกเลิกเลขรับทีจ่ อง
แก้ไขหนังสือรับ
ค้นหาหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือส่ง ประกอบด้วยเมนูในการใช้งานดังต่อไปนี้
หนังสือส่งด่วน
รอลงทะเบียนส่ง
จองเลขทีห่ นังสือ
ตรวจสอบเลขทีห่ นังสือทีจ่ อง
ยกเลิกเลขทีห่ นังสือทีจ่ อง
ค้นหาหนังสือส่ง
ดึงหนังสือกลับ
ตัง้ เลขทีห่ นังสือปจั จุบนั
แสดงเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั
เมือ่ ผูใ้ ช้ลอ็ กอินเข้าสูร่ ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน้าจอหลักของระบบงานดังรูป

ภาพที่ 2-1 หน้ าจอการทํางานหลักระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
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หน้า 2-1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.1 รอลงทะเบียนรับ รายการหนังสือทีร่ อให้ผรู้ บั ลงทะเบียนรับรายการหนังสือทีส่ ว่ นงานผูส้ ง่ ส่งเรือ่ ง
ให้โดยผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วนงาน มจร. โดยหนังสือทีส่ ง่ มารอในส่วนของ
หนังสือรอลงทะเบียนรับจะเป็ นหนังสือทีย่ งั ไม่ผา่ นการลงทะเบียนรับ
3

2

1

ภาพที่ 2-2 หน้ าจอเมนูหนังสือรอลงทะเบียนรับ

หน้า 2-2
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

ภาพที่ 2-3 หน้ าจอเมื่อคลิ กดูรายละเอียดหนังสือก่อนลงทะเบียนรับ

เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

หน้า 2-3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ขัน้ ตอนการลงทะเบียนรับ
1. คลิก
ดูภาพเอกสาร (สามารถสังพิ
่ มพ์เอกสารได้จากการดูเอกสารภาพ)
2. สามารถคลิกทีช่ ่อื เรือ่ ง เพือ่ ดูรายละเอียดหนังสือก่อนลงทะเบียนรับหรือจะปฏิเสธการรับหนังสือ
หรือจะปิ ดงาน จากนัน้ คลิกปุม่ “บันทึก” ถ้าหากเราเห็นหนังสือฉบับจริงแล้วก็สามารถคลิก 
ในช่อง  ด้านหน้ารายการทีต่ อ้ งการลงทะเบียนรับ (กรณีทไ่ี ม่มเี อกสารดูภาพส่งมาให้ผรู้ บั
ปลายทาง แนะนําให้ผใู้ ช้คลิกลงทะเบียนรับเมือ่ ได้รบั หนังสือฉบับจริงแล้วเท่านัน้ )
3. คลิกปุม่ “ลงทะเบียนรับ”
4. ระบบจะแสดงเลขทะเบียนรับ วันทีล่ งรับ และเวลารับ ให้โดยอัตโนมัติ
5. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าจอหนังสือเข้า” เพือ่ กลับไปหน้าจอการลงรับหนังสือ

4

ภาพที่ 2-4

5

หน้ าจอแสดงเลขทะเบียนรับ

ข้อแนะนํา
- สามารถค้นหารายการจากประเภทหนังสือได้ โดยคลิกเลือกระบุเงือ่ นไข "ประเภทหนังสือ"
- หากหน่ วยงานทีอ่ ยู่สว่ นกลาง เช่น กองวิชาการ กองกลาง เมื่อลงทะเบียนรับเรื่องจากหน่ วยงานอื่น
เลขรับจะมี * เช่น 68* (แสดงว่าหน่ วยงานอื่นลงทะเบียนรับหนังสือฉบับนี้แล้วได้เลขรับ 68 แล้วส่งต่อ
ให้หน่วยงานทีเ่ ราสังกัดอยู่ ดังภาพที่ 2-5)
- กรณีถ้าต้องการลงทะเบียนรับและส่งต่อไปทันที สามารถทําได้ทห่ี น้าจอนี้ โดยการคลิก  ในช่อง
 ด้า นหน้ า รายการที่ต้อ งการลงทะเบีย นรับ และระบุ ถึง (ผู้ร บั ) โดยคลิก ที่
ตรงเมนู ส่ง ต่ อ
(ด้านล่างของหน้าจอ) เพือ่ เลือกผูร้ บั และคลิกปุม่ “ลงทะเบียนรับ”

ภาพที่ 2-5 หน้ าจอแสดงเลขทะเบียนรับเมื่อลงทะเบียนรับเรือ่ งจากหน่ วยงานอื่นที่เคย
ลงทะเบียนรับเรื่องนี้ มาแล้ว

หน้า 2-4
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2 รอปฏิ บตั ิ หมายถึง รายการหนังสือทีผ่ รู้ บั ได้ดาํ เนินการลงทะเบียนรับหนังสือในระบบงานสาร
บรรณเรียบร้อยแล้ว โดยรายการหนังสือทีผ่ า่ นขัน้ ตอนการลงทะเบียนรับจะมารอในส่วนของ หนังสือรอ
การปฏิบตั ิ เพือ่ รอการดําเนินงานต่อไป

2

1

ภาพที่ 2-6 หน้ าจอรอปฏิ บตั ิ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านหนังสือทีผ่ า่ นการลงทะเบียนรับแล้ว
1. คลิก
ดูภาพเอกสาร (สามารถสังพิ
่ มพ์เอกสารได้จากการดูเอกสารภาพ)
2. คลิกทีช่ ่อื เรือ่ งรายการ ทีต่ อ้ งการดําเนินการ

เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

หน้า 2-5

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
หนังสือรอปฏิ บตั ิ
เลือกการทํางานของหนังสือรอปฏิบตั งิ านตามหัวข้อ ดังนี้
ส่งต่อ
มอบหมายงานให้ผปู้ ฏิบตั ิ
ส่งคืนเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ
เสนองานให้ผบู้ ริหาร
ตอบกลับหนังสือ
ส่งไปออกเลขทีห่ นังสือ
ปิ ดงาน
2.2.1 การปฏิ บตั ิ – ส่งต่อ
1

2

3

4
5

ภาพที่ 2-7 หน้ าจอเมนูส่งต่อ

หน้า 2-6
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ขัน้ ตอนส่งต่อ
1. เลือกการปฏิบตั ิ “ส่งต่อ”
2. ระบุถงึ (ผูร้ บั ) โดยคลิกเลือก และหากต้องการลบข้อมูลทีเ่ ลือกให้คลิก
3. ระบุขอ้ ความหมายเหตุทา้ ยบันทึก (ถ้ามี)
4. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
5. คลิกปุม่ “บันทึก”
6. แสดงข้อมูลหนังสือส่งต่อ พร้อมวันทีแ่ ละเวลาส่ง
7. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าหนังสือเข้า”
6

7

ภาพที่ 2-8 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือส่งต่อ
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หน้า 2-7

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.2 การปฏิ บตั ิ – มอบหมายงานให้ผปู้ ฏิ บตั ิ
1

2

3

4
5

ภาพที่ 2-9 หน้ าจอมอบหมายงานให้ผปู้ ฏิ บตั ิ
ขัน้ ตอนการมอบหมายงานให้ผปู้ ฏิบตั ิ
1. เลือกการปฏิบตั ิ “มอบหมายงานให้ผปู้ ฏิบตั ”ิ
2. ระบุผปู้ ฏิบตั ิ โดยคลิกเลือก และหากต้องการลบข้อมูลทีเ่ ลือกให้คลิก (ถ้าส่งถึงหลายๆ
หน่วยงาน สามารถคลิกดูรายชื่อหน่วยงานทีส่ ง่ ถึงได้จากปุม่ ...)
3. ระบุขอ้ ความหมายเหตุทา้ ยบันทึก (ถ้ามี)
4. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
5. คลิกปุม่ “บันทึก”
6. แสดงข้อมูลหนังสือมอบหมายงานให้ผปู้ ฏิบตั ิ พร้อมวันทีแ่ ละเวลาส่ง
7. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าหนังสือเข้า”

หน้า 2-8
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ข้อแนะนํา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไข คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการกลับไปหน้าจอเดิม ให้คลิกปุม่ "ย้อนกลับ"
6

7

ภาพที่ 2-10 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือมอบหมายงานให้ผปู้ ฏิ บตั ิ
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หน้า 2-9

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.3 การปฏิ บตั ิ – ส่งคืนเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ
1
2
3

4
5

ภาพที่ 2-11 หน้ าจอเมนูตอบรับเจ้าของเรื่องเพื่อทราบ
ขัน้ ตอนการตอบรับเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ
1. เลือกการปฏิบตั ิ “ส่งคืนเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ”
2. ระบุถงึ (ผูร้ บั ) โดยคลิกเลือก
3. ระบุขอ้ ความหมายเหตุทา้ ยบันทึก (ถ้ามี)
4. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
5. คลิกปุม่ “บันทึก”
6. แสดงข้อมูลหนังสือส่งคืนเจ้าของเรือ่ งเพือ่ ทราบ พร้อมวันทีแ่ ละเวลาส่ง
7. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าหนังสือเข้า”

หน้า 2-10
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ข้อแนะนํา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไข คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการกลับไปหน้าจอเดิม ให้คลิกปุม่ "ย้อนกลับ"

6

7

ภาพที่ 2-12 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือตอบรับเจ้าของเรื่องเพื่อทราบ
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หน้า 2-11

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.4 การปฏิ บตั ิ - เสนองานให้ผบู้ ริ หาร
1

2

3

4

5
6

ภาพที่ 2-13 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือส่งต่อ
รูปภาพ 2.13 หน้ าจอเสนองานให้ผบู้ ริ หาร
ขัน้ ตอนการเสนองานให้ผบู้ ริหาร
1. เลือกการปฏิบตั ิ “เสนองานให้ผบู้ ริหาร”
2. ระบุ เสนอ โดยคลิกเลือก
เพือ่ เลือกชื่อ (ตําแหน่งผูบ้ ริหารทีต่ อ้ งการเสนอเรือ่ งให้ทา่ น
พิจารณา) เช่น ผูอ้ าํ นวยการสํานัก / อธิบดี / รองฯ และหากต้องการลบข้อมูลทีเ่ ลือกให้คลิก
และระบุสถานะการเสนอเรือ่ ง เช่น เพือ่ อนุ มตั ิ / เพือ่ อนุ ญาต / เพือ่ ทราบ / เพือ่ พิจารณา ฯลฯ
โดยคลิก  ในช่อง  ด้านหน้ารายการทีต่ อ้ งการ
3. ระบุถงึ (ผูร้ บั ) โดยคลิกเลือก และหากต้องการลบข้อมูลทีเ่ ลือกให้คลิก
4. ระบุขอ้ ความหมายเหตุทา้ ยบันทึก (ถ้ามี)
5. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
6. คลิกปุม่ “บันทึก”

หน้า 2-12
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
7. แสดงข้อมูลหนังสือเสนองานให้ผบู้ ริหาร พร้อมวันทีแ่ ละเวลาส่ง
8. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าหนังสือเข้า”
ข้อแนะนํา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไข คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการกลับไปหน้าจอเดิม ให้คลิกปุม่ "ย้อนกลับ"
7

8

ภาพที่ 2-14 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือเสนองานให้ผบู้ ริ หาร
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หน้า 2-13

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.5 ตอบกลับหนังสือ ใช้ในกรณีทต่ี อ้ งการตอบกลับหนังสือฉบับเดิมทีส่ ง่ เข้ามา โดยการออกเลขที่
หนังสือใหม่ จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้บนั ทึกข้อมูล ดังนี้

1

2

3

4

ภาพที่ 2-15 หน้ าจอเมนูตอบกลับหนังสือ
ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลหนังสือตอบกลับ
1. ข้อมูลหนังสือ ระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ
2. ข้อมูลการรับ – ส่ง
- ระบุใหม่ตรงช่อง เรียน และ ถึง (ผูร้ บั ) โดยคลิก
เพือ่ เลือกชื่อส่วนงานหรือพิมพ์เอง โดย
คลิก
3. ข้อมูลรายละเอียดหนังสือ ระบบจะแสดงให้อตั โนมัติ ผูใ้ ช้สามารถแก้ไขรายละเอียดได้
4. เมือ่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิก “ออกเลขทีห่ นังสือ”
5. ระบบแสดงเลขทีห่ นังสือส่ง พร้อมวันทีแ่ ละเวลาทีส่ ง่ , ข้อมูลรายละเอียดหนังสือส่ง
สามารถสแกนเอกสารแนบได้ โดยคลิก “แนบเอกสารหลัก” และ “แนบเอกสารรอง”
กรณีถา้ มีการแนบเอกสารหลักและแนบเอกสารรอง ให้คลิก “บันทึกเอกสารแนบ”
6. คลิก “บันทึกสถานะการส่งและสิ้ นสุดการออกเลขทีห่ นังสือ”
หน้า 2-14
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

5

6

ภาพที่ 2-16 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือตอบกลับ
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หน้า 2-15

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.6 การปฏิ บตั ิ – ส่งไปออกเลขทีห่ นังสือ ใช้ในกรณีทผ่ี บู้ ริหารลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว และ
ส่งไปให้ธุรการ สํานัก/กอง/คณะ/วข/วส/สารบรรณกลาง ออกเลขทีห่ นังสือ
1
2
3
4
5

ภาพที่ 2-17 หน้ าจอเมนูส่งไปออกเลขที่หนังสือ
ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลหนังสือส่งไปออกเลขทีห่ นังสือ
1. เลือกการปฏิบตั ิ “ส่งไปออกเลขทีห่ นังสือ”
2. ระบุถงึ (ผูร้ บั ) โดยคลิกเลือก
เพือ่ เลือกชื่อส่วนงาน ทีจ่ ะออกเลขทีห่ นังสือ
3. ระบุขอ้ ความหมายเหตุทา้ ยบันทึก (ถ้ามี)
4. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ (ถ้ามี) โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
5. คลิกปุม่ “บันทึก”
6. แสดงข้อมูลหนังสือทีอ่ อกเลข พร้อมวันทีแ่ ละเวลา
7. คลิกปุม่ “กลับไปหน้ าหนังสือเข้า”

หน้า 2-16
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

ข้อแนะนํา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไข คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการกลับไปหน้าจอเดิม ให้คลิกปุม่ "ย้อนกลับ"

6

7

ภาพที่ 2-18 หน้ าจอเมนูส่งไปออกเลขที่หนังสือ
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หน้า 2-17

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.2.7 การปฏิ บตั ิ – ปิ ดงาน
1
2
3
4
5
6

ภาพที่ 2-19 หน้ าจอปิ ดงาน
ขัน้ ตอนการปิดงาน
1. เลือกการปฏิบตั ิ “ปิ ดงาน”
2. ระบุสถานะ การปิ ดงานเพราะ โดยคลิกเลือก
3. วันทีป่ ิดงาน คลิก เพือ่ ช่วยในการระบุวนั ที่ (สามารถระบุโดยการพิมพ์ขอ้ มูลได้ โดยสามารถ
ระบุวนั ที่ เดือน และ พ.ศ. โดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย / เพราะระบบจะใส่ให้อตั โนมัติ เช่น
29062553 เมือ่ ใส่ขอ้ มูลครบแล้ว ให้คลิก Enter ระบบ จะแสดงวันทีเ่ ป็ น 29/06/2553)
4. ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
5. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสาร โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
6. คลิก “บันทึก”

หน้า 2-18
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.3 หนังสือรับ ใช้ในกรณีรบั หนังสือทีม่ าจากหน่วยงานภายนอกของมจร. (ส่วนงานทีไ่ ม่ได้ใช้ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นเครือข่ายของมจร.) จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้บนั ทึกข้อมูลหนังสือ ดังนี้

1

2

3

4
5
6

ภาพที่ 2-20 หน้ าจอหนังสือรับ
ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลหนังสือรับ
1. ระบุขอ้ มูลหนังสือ
- ปี พ.ศ. (ระบบขึน้ ปี พ.ศ.ปจั จุบนั ให้โดยอัตโนมัต)ิ
- บันทึกข้อมูลในช่องรายการต่าง ๆ ประเภทหนังสือ, หมวดหมู,่ เลขทีห่ นังสือ
- ลงวันที่ คลิก เพือ่ ช่วยในการระบุวนั ที่ (สามารถระบุโดยการพิมพ์ขอ้ มูลได้ โดยสามารถระบุ
วันที่ เดือน และ พ.ศ. โดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย / เพราะระบบจะใส่ให้อตั โนมัติ เช่น 28062553
เมือ่ ใส่ขอ้ มูลครบแล้ว ให้คลิก Enter ระบบ จะแสดงวันทีเ่ ป็ น 28/06/2553) และเลือกสามารถไม่
ระบุวนั ทีไ่ ด้โดย “” ทีช่ อ่ ง  ไม่ระบุวนั ที่
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หน้า 2-19

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2. ระบุขอ้ มูลการรับ – ส่ง
- ระบุ เรียน โดยคลิก เพือ่ เลือกตําแหน่งผูร้ บั หรือคียเ์ องได้
เพือ่ เลือกชื่อส่วนงานผูส้ ง่ เช่น ส่วนงานภายนอก เป็ นต้น หรือคลิกที่
- ระบุ จาก โดยคลิก
เพือ่ คียช์ ่อื หน่วยงานผูส้ ง่ เอง
- ระบุช่อื ผูล้ งนาม(ถ้ามี), ตําแหน่งผูล้ งนาม(ถ้ามี)
3. ระบุรายละเอียด
- ระบุช่อื เรือ่ งในช่อง เรือ่ ง และระบุเนื้อหา
- สามารถระบุ อ้างถึง เลขทีห่ นังสือฉบับเดิมทีเ่ คยรับเข้ามา โดยคลิก
เพือ่ ค้นหาเลขที่
หนังสืออ้างอิงฉบับเดิมทีเ่ คยลงรับไว้ในระบบ กรณีถา้ ไม่มเี ลขทีห่ นังสือทีเ่ คยลงรับไว้ในระบบให้
ระบุขอ้ มูลเลขทีห่ นังสืออ้างอิงในช่อง อื่นๆ
- ระบุสงิ่ ทีส่ ง่ มาด้วย , หมายเหตุ (ถ้ามี)
- สามารถกําหนดวันทีใ่ นการดําเนินการได้โดยระบุในช่อง กําหนดวันทีก่ ารดําเนินงานภายในวันที่
- ระบุจาํ นวนวันทําการ
- อายุเอกสารและวันทีห่ มดอายุ ระบบจะระบุมาให้โดยอ้างอิงกับประเภทหนังสือ
4. สามารถ scan ภาพ / แนบเอกสารไปกับรายการหนังสือได้ โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
5. คลิก
เพือ่ เลือกส่วนงานทีต่ อ้ งการส่งต่อ (ถ้าจะส่งต่อหนังสือฉบับนัน้ เลย)
6. เมือ่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิก “ลงทะเบียนรับ” ด้านล่างจอภาพ
7. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดหนังสือรับ
8. สามารถสแกนภาพ / แนบเอกสาร โดยคลิกปุม่ “แนบเอกสาร”
9. คลิกปุม่ “กลับไปหนังสือรับ” เพือ่ ลงทะเบียนรับหนังสือฉบับใหม่ได้
ข้อแนะนํา
- เครือ่ งหมาย * จําเป็ นต้องใส่ขอ้ มูลให้ครบถ้วน
- สามารถระบุลงรับวันทีย่ อ้ นหลังได้ โดยระบุวนั ทีย่ อ้ นหลังทีต่ อ้ งการ คลิกเลือกจากปุม่ ปฏิทนิ
หรือ
สามารถเลือกเลขรับทีจ่ องไว้โดยเลือกจากปุม่
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลผูป้ ฏิบตั ใิ ห้คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการกลับไปลงรับหนังสือฉบับใหม่อกี ครัง้ ให้คลิกปุม่ "กลับไปหนังสือรับ" (ระบบจะคงค่า
เดิมของหนังสือฉบับก่อนหน้าไว้)

หน้า 2-20

เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

7
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9

ภาพที่ 2-21 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือรับ
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หน้า 2-21

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.4 แก้ไขหนังสือรับ ใช้ในกรณีทส่ี ว่ นงานเจ้าของเรือ่ ง (ผูร้ บั ) บันทึกข้อมูลโดยการพิมพ์ขอ้ มูลหนังสือ
รับใหม่แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของรายการหนังสือทีร่ บั เข้ามา จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้แก้ไข
ข้อมูลรายละเอียด ดังนี้

1

2

ภาพที่ 2-22 หน้ าจอแก้ไขหนังสือรับ
ขัน้ ตอนการแก้ไขหนังสือรับ
1. ระบุเงือ่ นไขการค้นหาข้อมูลหนังสือรับ ค้นหาเลขทีห่ นังสือทีต่ อ้ งการแก้ไข (สามารถค้นหาตาม
รายละเอียดของหนังสือ หรือค้นหาตามเลขทะเบียน)
2. คลิก “ค้นหา”
3. ระบบจะแสดงหน้าจอให้ผใู้ ช้สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดของหนังสือรับใหม่ ตามรายการ
หนังสือทีค่ น้ หาขึน้ มา เช่น เลขทีห่ นังสือ, หมวดหมู,่ ลงวันที,่ ชื่อผูล้ งนาม, ตําแหน่งผูล้ งนาม,
เรือ่ ง, เนื้อหา, กําหนดการดําเนินการ, อ้างถึง, สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย, หมายเหตุ และสามารถแนบ
เอกสารเพิม่ เติมได้
4. เมือ่ แก้ไขข้อมูลรายละเอียดหนังสือรับเรียบร้อยแล้ว คลิก “บันทึก”

หน้า 2-22
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
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หน้า 2-23

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.5 จองเลขรับ ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการจองเลขรับ (วันทีท่ ร่ี บั หนังสือจะเป็ นวันทีท่ ก่ี ดจองเลขรับ)
จะปรากฏหน้าจอ ให้ผใู้ ช้บนั ทึก ข้อมูลการจองเลขรับ ดังนี้

1
2
3
4
5

ภาพที่ 2-24 หน้ าจอจองเลขรับ
ขัน้ ตอนการบันทึกการจองเลขรับ
1. ระบุประเภทหนังสือทีต่ อ้ งการจอง เช่น หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ฯลฯ
2. ระบุประเภทความลับ เช่น หนังสือปกติ หรือ หนังสือลับ
3. ระบุจาํ นวนเลขรับทีต่ อ้ งการจอง
4. ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
5. คลิกปุม่ “ตกลง”
6. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการจองเลขรับ
7. ระบบแสดงเลขทีไ่ ด้ในการจอง

หน้า 2-24
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
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ภาพที่ 2-25 หน้ าจอแสดงรายละเอียดการจองเลขรับ
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หน้า 2-25

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.6 ตรวจสอบเลขรับที่จอง ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการตรวจสอบสถานะการจองเลขรับ จะปรากฏ
หน้าจอให้ผใู้ ช้คน้ หาข้อมูลการตรวจสอบการจองเลขรับ ดังนี้

1

2

3

ภาพที่ 2-26 หน้ าจอเมนูตรวจสอบเลขรับที่จอง
ขัน้ ตอนการตรวจสอบการจองเลขรับ
1. ระบุเงือ่ นไขการค้นหาข้อมูลการจองเลขรับ สามารถระบุการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง ดังนี้
- หน่วยรับ-ส่ง ระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ
- วันทีร่ บั
- ประเภทลําดับชัน้ ความลับ
- สถานะการใช้งาน เช่น ใช้งานแล้ว หรือ ยังไม่ได้ใช้งาน เป็ นต้น
2. เมือ่ ระบุเงือ่ นไขการค้นหาทีต่ อ้ งการแล้ว คลิกปุม่ “ค้นหา”
3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบจองเลขรับ (ตารางด้านล่างจอภาพ)

หน้า 2-26
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.7 ยกเลิ กเลขรับที่จอง ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการจองเลขรับ จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้คน้ หา
ข้อมูลเพือ่ ทําการยกเลิกการจองเลขรับ ดังนี้

1

2

ภาพที่ 2-27 หน้ าจอยกเลิ กเลขรับที่จอง
ขัน้ ตอนการยกเลิกเลขรับทีจ่ อง
1. ระบุเงือ่ นไขการค้นหาข้อมูลการจองเลขรับ สามารถระบุการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง ดังนี้
- ระบุปี พ.ศ.
- เลือกเลขรับทีจ่ อง โดยคลิกที่
- หนังสือลงวันที,่ หน่วยรับ-ส่ง, ประเภทลําดับชัน้ ความลับ ระบบจะแสดงให้อตั โนมัติ
หลังจากทีค่ ลิกเลือกเลขรับทีจ่ องขึน้ มา
2. เมือ่ ระบุเงือ่ นไขการค้นหาทีต่ อ้ งการแล้ว คลิกปุม่ “ยกเลิ กเลขรับทีจ่ อง”
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หน้า 2-27

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.8 ค้นหาหนังสือรับ ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการตรวจสอบเส้นทางเดินของหนังสือทีร่ บั เข้ามาทัง้ หมด
จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้ดาํ เนินการค้นหาข้อมูลหนังสือรับ สามารถส่งเพิม่ เติม และแก้ไขเพิม่ เติมได้ ดังนี้
 ค้นหาหนังสือรับ >> ค้นหาตามเลขทะเบียนรับ
1
2
3
4

5

6

ภาพที่ 2-28 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหาตามเลขทะเบียน
ขัน้ ตอนการค้นหาตามเลขทะเบียน
1. ระบุการค้นหาตามเลขทะเบียนรับ โดยคลิกเลือก ค้นหาตามเลขทะเบียน
2. ระบุเลขทะเบียนรับทีต่ อ้ งการค้นหาเช่น เลขทะเบียนรับ 80 สามารถค้นหาเลขทะเบียนรับเป็ น
ช่วงได้ โดยระบุ เลขทะเบียนรับ เช่น 80 ถึง 90
3. ระบุชว่ งวันทีร่ บั โดยคลิกเลือก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา เช่น 15052554 เสร็จแล้วกด
Enter
4. ระบุสถานะรายการหนังสือ
5. คลิกปุม่ “ค้นหา”
6. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดรายการหนังสือรับทีผ่ ใู้ ช้ระบุการค้นหาในตารางด้านล่าง คลิกทีช่ ่อื
รายการทีต่ อ้ งการดู ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือทีผ่ ใู้ ช้เลือก
7. คลิกปุม่ “แสดงทางเดิ นเอกสาร” หรือถ้าต้องการดูภาพเอกสารให้คลิกทีป่ มุ่ “แสดงเอกสาร
แนบ” (ในกรณี ถ้าไม่มเี อกสารแนบมา จะขึน้ ว่า “ไม่พบเอกสารแนบ”
8. ระบบแสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ต่ละลําดับการทํางาน ผูใ้ ช้คลิกเลือกทีช่ อ่ งรายการ
ลําดับทีต่ อ้ งการดูเส้นทางเดินของเอกสาร

หน้า 2-28
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

6

7

ภาพที่ 2-29 หน้ าจอแสดงแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่ผใู้ ช้เลือก
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หน้า 2-29

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

8

ภาพที่ 2-30 หน้ าจอแสดงเส้นทางเดิ นเอกสารแสดงรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอน

หน้า 2-30
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ค้นหาหนังสือรับ >> ค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือรับ
1

2

3

4

ภาพที่ 2-31 หน้ าจอเมนูระบุเงื่อนไขการค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือรับ
ขัน้ ตอนการค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือรับ
1. ระบุการค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือรับ โดยคลิกเลือก ค้นหาตามรายละเอียดของ
หนังสือ
2. ระบุชอ่ งเงือ่ นไขการค้นหา ดังนี้ (ใส่เงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง)
- ระบุเลขทีห่ นังสือ เช่น สธ 8100/9421
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก
- ระบุชอ่ื เรือ่ ง สามารถระบุบางส่วนของชื่อเรือ่ งได้ เช่น โรคไข้เลือดออก เป็ นต้น
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หน้า 2-31

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

3.
4.
5.
6.

- ระบุ จาก (ผูส้ ง่ ), สถานะ, หมวดหมู่
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุชว่ งลงวันทีห่ นังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุชว่ งวันทีร่ บั หนังสือ โดยคลิก
- ระบุระดับชัน้ ความลับ / ความเร่งด่วน
- ระบุ ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง โดยคลิกเลือก
เพือ่ เลือกชื่อ / ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง
เพือ่ เลือกชื่อ / ส่วนงานผูร้ บั
- ระบุ ถึง (ผูร้ บั ) โดยคลิกเลือก
- ระบุเนื้อหา, ชื่อผูล้ งนาม, ตําแหน่งผูล้ งนาม, วันทีร่ บั ย้อนหลัง, อ้างอิงหนังสือทีม่ ใี นระบบ,
อ้างอิงหนังสืออื่นๆ, สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย, หมายเหตุ
- ระบุสถานะรายการหนังสือ โดยคลิกเลือก กําลังดําเนินการ หรือ ปิดงาน
คลิกปุม่ “ค้นหา”
ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดรายการหนังสือรับทีผ่ ใู้ ช้ระบุการค้นหาในตารางด้านล่าง คลิกทีช่ ่อื
รายการทีต่ อ้ งการดู ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือทีผ่ ใู้ ช้เลือก
คลิกปุม่ “แสดงทางเดิ นเอกสาร” ถ้าต้องการดูภาพเอกสารให้คลิกทีป่ มุ่ “แสดงเอกสาร
แนบ”
ระบบแสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ต่ละลําดับการทํางาน ผูใ้ ช้คลิกเลือกทีช่ อ่ งรายการ
ลําดับ ก็จะแสดงรายละเอียดของหนังสือ

หน้า 2-32
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

4

5

ภาพที่ 2-32 หน้ าจอแสดงแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือที่ผใู้ ช้เลือก
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หน้า 2-33

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

6

ภาพที่ 2-33 หน้ าจอแสดงเส้นทางเดิ นเอกสารแสดงรายละเอียดแต่ละขัน้ ตอน

หน้า 2-34
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.9 หนังสือส่งด่วน ใช้ในกรณีทต่ี อ้ งการออกเลขทีห่ นังสือถึงส่วนงานภายใน / ภายนอกทันที
(โดยไม่ผา่ นกระบวนการเสนอตามขัน้ ตอนในระบบสารบรรณ สามารถค้นหาหนังสือส่ง ส่งเพิม่ เติมกรณีท่ี
ส่งหนังสือให้ไม่ครบหน่วยงาน และสามารถแก้ไขเพิม่ เติมได้ จะกล่าวถึงในหัวข้อ ค้นหาหนังสือส่ง)
สามารถจะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้บนั ทึกข้อมูล ดังนี้

1

2

3

4

ภาพที่ 2-34 หน้ าจอเมนูหนังสือส่งด่วน
ขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูลหนังสือส่งด่วน
1. ระบุขอ้ มูลหนังสือ
- ปี พ.ศ. (ระบบขึน้ ปี พ.ศ.ปจั จุบนั ให้โดยอัตโนมัต)ิ
- บันทึกข้อมูลในช่องรายการต่าง ๆ ประเภทหนังสือ, หมวดหมู่
- ลงวันที่ คลิก เพือ่ ช่วยในการระบุวนั ที่ (สามารถระบุโดยการพิมพ์ขอ้ มูลได้ โดยสามารถ
ระบุวนั ที่ เดือน และ พ.ศ. โดยไม่ตอ้ งใส่เครือ่ งหมาย / เพราะระบบจะใส่ให้อตั โนมัติ เช่น
01032553 เมือ่ ใส่ขอ้ มูลครบแล้ว ให้คลิก Enter ระบบ จะแสดงวันทีเ่ ป็ น 01/03/2553) และถ้า
หากต้องการใช้เลขทีห่ นังสือส่งจองไว้ให้คลิกปุม่
เพือ่ ดูเลขทีไ่ ด้ดาํ เนินการจองเลขมาใช้
เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

หน้า 2-35

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

2.

3.

4.
5.
6.

- ระบุลาํ ดับชัน้ ความลับ, ระดับความเร่งด่วน, ข้อมูลประเภทการส่ง
ระบุขอ้ มูลการรับ – ส่ง
- ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง ระบบจะแสดงให้อตั โนมัติ
- ระบุ ถึง (ผูร้ บั ) โดยคลิก
เพือ่ เลือกชื่อส่วนงานทีต่ อ้ งการส่งถึง
ระบุขอ้ มูลเรือ่ ง
- ระบุช่อื เรือ่ งในช่อง เรือ่ ง
- ระบุเนื้อหา
- สามารถกําหนดวันทีใ่ นการดําเนินการได้โดยระบุในช่อง กําหนดวันทีก่ ารดําเนินงานภายใน
วันที่
- อายุเอกสารและวันทีห่ มดอายุ ระบบจะระบุมาให้โดยอ้างอิงกับประเภทหนังสือ
เพือ่ ค้นหาเลขที่
- สามารถระบุ อ้างถึง เลขทีห่ นังสือฉบับเดิมทีเ่ คยรับเข้ามา โดยคลิก
หนังสืออ้างอิงฉบับเดิมทีเ่ คยลงรับไว้ในระบบ กรณีถา้ ไม่มเี ลขทีห่ นังสือทีเ่ คยลงรับไว้ในระบบ
ให้ระบุขอ้ มูลเลขทีห่ นังสืออ้างอิงในช่อง อื่นๆ
- ระบุสงิ่ ทีส่ ง่ มาด้วย, หมายเหตุ (ถ้ามี)
เมือ่ กรอกข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิก “ออกเลขทีห่ นังสือ”
ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดหนังสือส่ง สามารถสแกนเอกสารแนบได้
คลิก “บันทึกสถานะการส่ง”

ข้อแนะนํา
- เครือ่ งหมาย * จําเป็ นต้องใส่ขอ้ มูลให้ครบถ้วน
- สามารถออกเลขทีห่ นังสือย้อนหลังได้ โดยระบุวนั ทีย่ อ้ นหลังในช่อง "ลงวันที"่
- กรณีถา้ ต้องการออกเลขทีห่ นังสือทีไ่ ด้มกี ารขอจองเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั ไว้ สามารถออกเลขทีห่ นังสือ
ได้ดําเนินการจองเลขไว้ได้โดยคลิกปุ่ม
เสร็จแล้วคลิกเลือกเลขทีห่ นังสือที่ต้องการ เมื่อคลิกออก
เลขทีห่ นังสือแล้วระบบจะออกเลขทีห่ นังสือทีไ่ ด้มกี ารจองเลขไว้ให้อตั โนมัติ
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลให้ผปู้ ฏิบตั คิ ลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

5

6

ภาพที่ 2-35 หน้ าจอแสดงข้อมูลหนังสือส่งด่วน
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หน้า 2-37

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.10 รอลงทะเบียนส่ง ใช้ในกรณีทเ่ี มือ่ มีการออกเลขทีห่ นังสือส่งในหน้าเมนูหนังสือส่งด่วนแล้วหนังสือ
จะยังไม่ไปทีป่ ลายทาง แต่จะมารอทีเ่ มนูน้ีก่อน เพือ่ ให้สามารถแก้ไขหนังสือส่งและแนบเอกสารเพิม่ เติม
ได้
1

3

4

2

ภาพที่ 2-36 หน้ าจอรอลงทะเบียนส่ง
ขัน้ ตอนการส่งหนังสือหน้ารอลงทะเบียนส่ง
1. สามารถระบุเงือ่ นไขในการค้นหาหนังสือรอลงทะเบียนส่ง โดยการระบุเลขทีห่ นังสือและกดปุม่
“ค้นหา”
2. สามารถคลิก  ในช่อง  ด้านหน้ารายการทีต่ อ้ งการส่ง
3. คลิกปุม่ “ส่ง”
4. กรณีถา้ ต้องการแก้ไขรายละเอียดข้อมูลหนังสือส่ง คลิกเลือกทีช่ ่อื รายการหนังสือทีต่ อ้ งการ
5. ข้อมูลการรับ-ส่ง ระบบจะแสดงให้อตั โนมัติ
- ปี พ.ศ., ประเภทหนังสือ, หมวดหมู,่ เลขทีห่ นังสือ (ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข)
- หนังสือลงวันที่ (ระบบไม่อนุ ญาตให้แก้ไข)
- ลําดับชัน้ ความลับ, ระดับความเร่งด่วน (ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข)
- ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง (ระบบไม่อนุญาตให้แก้ไข)
6. เมือ่ ตรวจสอบและแก้ไขเพิม่ เติมข้อมูลเรียบร้อย ให้คลิก “ส่งหนังสือทันที”
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

5

6

ภาพที่ 2-37 หน้ าจอแก้ไขรายละเอียดหนังสือส่ง
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หน้า 2-39

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.11 จองเลขที่หนังสือ ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการจองเลขทีห่ นังสือส่งออกวันทีป่ จั จุบนั จะปรากฏ
หน้าจอ ให้ผใู้ ช้บนั ทึก ข้อมูลการจองเลขทีห่ นังสือส่งปจั จุบนั ดังนี้

1
2
3
4
5
6

7

ภาพที่ 2-38 หน้ าจอจองเลขที่หนังสือ

ขัน้ ตอนการบันทึกการจองเลขทีห่ นังสือ
1. ระบุหนังสือลงวันที่ โดยคลิกเลือก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา เช่น 15052554 เสร็จแล้ว
กด Enter
2. ระบุขอ้ มูลประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน, หนังสือเวียนภายใน เป็ นต้น
3. ระบุลาํ ดับชัน้ ความลับ เช่น หนังสือปกติ หรือ หนังสือลับ
4. ระบบจะแสดงเลขทีห่ นังสือล่าสุด
5. ระบุจาํ นวนเลขทีห่ นังสือทีต่ อ้ งการจอง
6. ระบุหมายเหตุ (ถ้ามี)
7. คลิกปุม่ “ตกลง”
8. ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลการจองเลขทีห่ นังสือ
9. แสดงเลขทีห่ นังสือทีท่ าํ การจองไว้
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
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8

9

ภาพที่ 2-39 หน้ าจอแสดงรายละเอียดการจองเลขที่หนังสือ
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หน้า 2-41

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.12 ตรวจสอบเลขหนังสือที่จอง ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการตรวจสอบสถานะการจองเลขทีห่ นังสือ
หนังสือส่งจะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้คน้ หาข้อมูลการตรวจสอบการจองเลขทีห่ นังสือ ดังนี้

1

2

3

ภาพที่ 2-40 หน้ าจอตรวจสอบเลขหนังสือที่จอง
ขัน้ ตอนการตรวจสอบการจองเลขทีห่ นังสือ
1. ระบุเงือ่ นไขการค้นหาข้อมูลการจองเลขทีห่ นังสือ สามารถระบุการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง ดังนี้
- ประเภทหนังสือ เช่น หนังสือส่ง/หนังสือเวียนภายใน
- หน่วยรับ-ส่ง, ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง ระบบจะแสดงให้โดยอัตโนมัติ
- เลขทีห่ นังสือ
- วันทีจ่ อง
- ประเภทชัน้ ความลับ
- ประเภทการส่งหนังสือ
- สถานะ เช่น ใช้งานแล้ว หรือ ยังไม่ได้ใช้งาน
2. เมือ่ ระบุเงือ่ นไขการค้นหาทีต่ อ้ งการแล้ว คลิกปุม่ “ค้นหา”
3. ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการตรวจสอบจองเลขทีห่ นังสือ (ตารางด้านล่างจอภาพ)

หน้า 2-42
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.13 ยกเลิ กเลขหนังสือที่จอง ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการยกเลิกการจองเลขทีห่ นังสือทีจ่ อง จะปรากฏ
หน้าจอให้ผใู้ ช้คน้ หาข้อมูลเพือ่ ทําการยกเลิกการจองเลขทีห่ นังสือ ดังนี้

1

2

ภาพที่ 2-41 หน้ าจอยกเลิ กเลขที่หนังสือที่จอง
ขัน้ ตอนการยกเลิกเลขทีห่ นังสือทีจ่ อง
1. ระบุเงือ่ นไขการค้นหาข้อมูลการจองเลขรับ สามารถระบุการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง ดังนี้
- ประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก
- เลือกเลขทีห่ นังสือโดยคลิกที่
- หนังสือลงวันที,่ หน่วยรับ-ส่ง, ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง, ลําดับชัน้ ความลับ และประเภทการส่ง
ระบบจะแสดงให้อตั โนมัติ หลังจากทีค่ ลิกเลือกเลขทีห่ นังสือทีจ่ องขึน้ มา
2. เมือ่ ระบุเงือ่ นไขการค้นหาทีต่ อ้ งการแล้ว คลิกปุม่ “ยกเลิ กเลข” ซึง่ การยกเลิกเลขทีห่ นังสือทีจ่ อง
จะยกเลิกได้เฉพาะเลขล่าสุดเท่านัน้
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หน้า 2-43

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.14 ค้นหาหนังสือส่ง ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการตรวจสอบเส้นทางเดินของหนังสือส่งภายใน/ ภายนอก
จะปรากฏหน้าจอให้ผใู้ ช้ดาํ เนินการค้นหาข้อมูลหนังสือส่ง ดังนี้
 ค้นหาหนังสือส่ง >> ค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือส่ง

1

2

3

4

ภาพที่ 2-42 หน้ าจอเมนูระบุเงื่อนไขการค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือส่ง
ขัน้ ตอนการค้นหาตามรายละเอียดของหนังสือส่ง
1. ระบุชอ่ งเงือ่ นไขการค้นหา ดังนี้ (ใส่เงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่อง)
- ระบุเลขทีห่ นังสือ เช่น กคค 2/2553
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก
- ระบุช่อื เรือ่ ง สามารถระบุบางส่วนของชื่อเรือ่ งได้ เช่น การคัดเลือกเพือ่ เป็ นต้น
- ระบุ ถึง (ผูร้ บั ), สถานะ, หมวดหมู่
- ระบุสถานะรายการหนังสือ โดยคลิกเลือก กําลังดําเนินการ, ปิดงาน หรือทัง้ หมด
- ระบุชว่ งลงวันทีห่ นังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุชว่ งวันทีส่ ง่ หนังสือ โดยคลิก
- ระบุระดับชัน้ ความลับ / ความเร่งด่วน
- ระบุจาก โดยคลิกเลือก
เพือ่ เลือกชื่อ / ส่วนงานผูส้ ง่
หน้า 2-44
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

2.
3.
4.
5.
6.

- ระบุสว่ นงานเจ้าของเรือ่ ง โดยคลิกเลือก
เพือ่ เลือกชื่อ / ส่วนงานเจ้าของเรือ่ ง
- ระบุกาํ หนดการดําเนินงานภายในวันที,่ วันทีร่ บั ย้อนหลัง, อ้างถึงหนังสือทีม่ ใี นระบบ, สิง่ ทีส่ ง่
มาด้วย, หมายเหตุ (ถ้ามี)
คลิกปุม่ ค้นหา
ระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดรายการหนังสือรับทีผ่ ใู้ ช้ระบุการค้นหาในตารางด้านล่าง คลิกทีช่ ่อื
รายการทีต่ อ้ งการดูเส้นทางเดินเอกสาร ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลหนังสือทีผ่ ใู้ ช้เลือก
สามารถส่งไปยังส่วนงานเพิม่ โดยคลิกปุม่ “ส่งเพิ่ มเติ ม”
คลิกปุม่ “แสดงทางเดิ นเอกสาร” ถ้าต้องการดูภาพเอกสารให้คลิกทีป่ มุ่ “แสดงเอกสาร
แนบ”
ระบบแสดงรายละเอียดขัน้ ตอนการปฏิบตั แิ ต่ละลําดับการทํางาน ผูใ้ ช้คลิกเลือกทีช่ อ่ งรายการ
ลําดับก็จะแสดงรายละเอียดของหนังสือ

5

ภาพที่ 2-43 หน้ าจอแสดงรายละเอียดหนังสือ
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หน้า 2-45

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

6

ภาพที่ 2-44 หน้ าจอแสดงเส้นทางเดิ นเอกสารหนังสือส่งและรายละเอียดหนังสือตามลําดับ
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.15 ดึงหนังสือกลับ ใช้ในกรณีทเ่ี จ้าของเรือ่ งต้องการดึงเรือ่ งกลับ กรณีทส่ี ง่ ผิดส่วนงาน จะปรากฏ
หน้าจอให้ผใู้ ช้คน้ หาข้อมูลการดึงหนังสือกลับ ดังนี้

1

2

3

ภาพที่ 2-45 หน้ าจอดึงหนังสือกลับ
ขัน้ ตอนการดึงหนังสือกลับ
1. เลือกหนังสือทีต่ อ้ งการดึงกลับ หนังสือรับ หรือ หนังสือส่ง
เพือ่ ระบุเลขทีห่ นังสือ
2. ค้นหาข้อมูลหนังสือทีส่ ง่ ไปแล้ว โดยระบุการค้นหาเลขทีห่ นังสือ คลิก
ทีต่ อ้ งการดึงกลับ
3. คลิกปุม่ “ตกลง”
4. หนังสือฉบับนัน้ จะถูกดึงกลับมาทีห่ น้าหนังสือรอการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ผใู้ ช้ดาํ เนินการปฏิบตั งิ านต่อ
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หน้า 2-47

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.16 ตัง้ เลขที่หนังสือปัจจุบนั ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการใช้ระบบ และตัง้ เลขให้ตรงกับในสมุดเล่มสีน้ําเงิน
เช่น ในสมุดเล่มสีน้ําเงิน หนังสือภายใน r n ไปถึงเลข 25 จากนัน้ เราต้องการให้เลข r n ต่อจากเลข 25
เราสามารถมาบันทึกเลขในหน้าจอ ดังนี้

3

2

4

ภาพที่ 2-46 ตัง้ เลขที่หนังสือปัจจุบนั
ขัน้ ตอนการตัง้ เลขหนังสือปจั จุบนั
1. คลิก ทีเ่ มนู ค่าเริ่ มต้นของระบบ เลือก “ตัง้ เลขทีห่ นังสือปจั จุบนั ”
2. ดูวา่ ต้องการตัง้ เลขของประเภทหนังสืออะไร และสามารถตัง้ เลขทีห่ นังสือ หรือเลขรับได้
3. ระบุเลขทีป่ จั จุบนั เช่น ถ้าในสมุดเล่มสีน้ําเงิน เลขรับของหนังสือภายในถึงเลข 155 ผูใ้ ช้กจ็ ะต้อง
มาบันทึกในช่อง เลขทีร่ บั หนังสือภายในเป็ นเลข 155 (ประเภทหนังสืออื่นๆ ก็ทาํ เหมือนกัน)
4. คลิก “บันทึก”

หน้า 2-48
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2. การทํางานในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ ระดับสารบรรณส่วนงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2.17 แสดงเลขที่หนังสือปัจจุบนั ใช้ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้ตอ้ งการดูเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั ว่า หนังสือแต่ละ
ประเภท r n ไปถึงเลขอะไร สามารถดูได้ดงั นี้

ภาพที่ 2-47 ตัง้ เลขที่หนังสือปัจจุบนั
ขัน้ ตอนการแสดงเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั
1. คลิก ทีเ่ มนู ค่าเริ่ มต้นของระบบ เลือก “แสดงเลขทีห่ นังสือปจั จุบนั ”
2. สามารถดูเลขทีห่ นังสือ เลขทีร่ บั ของหนังสือแต่ละประเภท
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หน้า 2-49

บทที่ 3
รายงานต่างๆ

3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.
รายงาน
ระบบงานสารบรรณ ประกอบด้วยเมนูรายงานต่างๆ ในการใช้งานดังต่อไปนี้
รายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า
รายงานทะเบียนหนังสือส่งออก
รายงานทะเบียนเส้นทางเดินหนังสือ
รายงานเรือ่ งทีเ่ กินกาหนดดาเนินการ
รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามหน่วยงาน
รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามวันที่
รายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามผูใ้ ช้งาน
เมือ่ ผูใ้ ช้ลอ็ กอินเข้าสูร่ ะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจะแสดงหน้าจอเมนูรายงานต่างๆ ดังรูป

ภาพที่ 3-1 หน้ าจอเมนูรายงานต่างๆ
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หน้า 3-1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.1 รายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า

1

2

3

ภาพที่ 3-2 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า
1. ระบุขอ้ มูลการรับ (ระบุเงือ่ นไขข้อมูลการรับได้มากกว่า 1 ช่องรายการ) เช่น
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก เป็ นต้น
- ระบุหมวดหมู่ เช่น ทัวไป
่ / เชิญประชุม เป็ นต้น
- ระบุชว่ งวันทีร่ บั หนังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุเลขทะเบียนรับทีต่ อ้ งการค้นหา
2. ระบุขอ้ มูลถึง (ผูร้ บั )
- ระบุช่อื - นามสกุล (ตาแหน่ง) หน่วยงานผูร้ บั โดยคลิก
เพือ่ เลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
- ระบุสถานะ โดยคลิก เพือ่ เลือกสถานะทีต่ อ้ งการ
3. คลิกปุม่ “พิ มพ์รายงาน”
4. ระบบแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า ดังรูป

หน้า 3-2
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

4

ภาพที่ 3-3 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนหนังสือรับเข้า
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.2 รายงานทะเบียนหนังสือส่งออก

1

2

3

ภาพที่ 3-4 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานทะเบียนหนังสือส่งออก
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานทะเบียนหนังสือส่งออก
1. ระบุขอ้ มูลการส่ง (ระบุเงือ่ นไขข้อมูลการส่งได้มากกว่า 1 ช่องรายการ) เช่น
- ระบุเลขทีห่ นังสือ
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือส่ง/ หนังสือเวียนภายนอก
- ระบุหมวดหมู่ เช่น ทัวไป
่ / เชิญประชุม
- ระบุชว่ งวันทีส่ ง่ หนังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุหน่วยงานเจ้าของเรือ่ ง โดยคลิก
เพือ่ เลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
2. ระบุขอ้ มูลถึง (ผูร้ บั )
- ระบุช่อื - นามสกุล (ตาแหน่ง) หน่วยงานผูส้ ง่ โดยคลิก
เพือ่ เลือกข้อมูลทีต่ อ้ งการ
- ระบุสถานะ โดยคลิก เพือ่ เลือกสถานะทีต่ อ้ งการ
3. คลิกปุม่ “พิ มพ์รายงาน”
4. ระบบแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนหนังสือส่งออก ดังรูป

หน้า 3-4
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

4

ภาพที่ 3-5 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนหนังสือส่งออก
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-5

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.3 รายงานทะเบียนเส้นทางเดิ นหนังสือ

1

2

ภาพที่ 3-6 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานทะเบียนเส้นทางเดิ นหนังสือ
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานทะเบียนเส้นทางเดินหนังสือ
1. ระบุชว่ งของวันทีส่ ง่ (ระบุเงือ่ นไขข้อมูลการส่งได้มากกว่า 1 ช่องรายการ) เช่น
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภานนอกภายนอก
- ระบุลงวันทีข่ องหนังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
- ระบุสถานะ โดยคลิก เพือ่ เลือกสถานะทีต่ อ้ งการ
2. คลิกปุม่ “พิ มพ์รายงาน”
3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานทะเบียนเส้นทางเดินหนังสือ ดังรูป

หน้า 3-6
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

4

ภาพที่ 3-7 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานทะเบียนเส้นทางเดิ นหนังสือ
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-7

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.4 รายงานเรื่องที่เกิ นกาหนดดาเนิ นการ

1

2

ภาพที่ 3-8 หน้ าจอการระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานเรื่องที่เกิ นกาหนดดาเนิ นการ
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานเรือ่ งทีเ่ กินกาหนดดาเนินการ
1. ระบุชว่ งของวันทีก่ าหนดการสิน้ สุดดาเนินการ (ระบุเงือ่ นไขข้อมูลการส่งได้มากกว่า 1 ช่อง
รายการ) เช่น
- ระบุประเภทหนังสือ เช่น หนังสือภายใน / หนังสือภายนอก
- ระบุชว่ งวันทีล่ งหนังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
2. คลิกปุม่ “พิ มพ์รายงาน”
3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานแสดงหนังสือเรือ่ งทีเ่ กินกาหนดดาเนินการ ดังรูป

หน้า 3-8
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

3

ภาพที่ 3-9

หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานหนังสือที่เกิ นกาหนดดาเนิ นการ

ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-9

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.5 รายงานสถิ ติรบั –ส่งหนังสือแยกตามหน่ วยงาน

1

2

ภาพที่ 3-10 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานสถิ ติรบั -ส่งหนังสือแยกตามหน่ วยงาน
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามหน่วยงาน
1. ระบุชว่ งวันทีล่ งหนังสือ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
2. คลิกปุม่ “พิ มพ์รายงาน”
3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานรายงานสถิตริ บั – ส่งแยกตามหน่วยงาน ดังรูป

หน้า 3-10

เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

3

ภาพที่ 3-11 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานแสดงหนังสือที่ผรู้ บั ยังไม่ได้ตอบรับ
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-11

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.6 รายงานสถิ ติรบั – ส่งหนังสือแยกตามวันที่
1

2

ภาพที่ 3-12 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานสถิ ติรบั - ส่งแยกตามวันที่
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานสถิตริ บั - ส่งแยกตามวันที่
1. ระบุชว่ งของวันที่ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
2. คลิกปุม่ พิ มพ์รายงาน
3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานแสดงสถิตริ บั - ส่งแยกตามวันที่ ดังรูป

หน้า 3-12
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

3

ภาพที่ 3-13 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานสถิ ติรบั - ส่งหนังสือแยกตามวันที่
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-13

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3.7 รายงานสถิ ติรบั – ส่ง หนังสือแยกตามผูใ้ ช้งาน
1

2

ภาพที่ 3-14 หน้ าจอระบุเงื่อนไขการค้นหารายงานสถิ ติรบั - ส่งแยกผูใ้ ช้งาน
ขัน้ ตอนการระบุเงือ่ นไขการค้นหารายงานสถิตริ บั - ส่งแยกตามผูใ้ ช้งาน
1. ระบุชว่ งของวันที่ โดยคลิก
หรือคียว์ นั ทีท่ ต่ี อ้ งการค้นหา
2. คลิกปุม่ พิ มพ์รายงาน
3. ระบบแสดงหน้าจอรายงานแสดงสถิตริ บั - ส่งแยกตามผูใ้ ช้งาน ดังรูป

หน้า 3-14
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3. รายงาน
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

3

ภาพที่ 3-15 หน้ าจอแสดงข้อมูลรายงานสถิ ติรบั - ส่งหนังสือแยกตามผูใ้ ช้งาน
ข้อแนะนา
- กรณีถา้ ต้องการเปลีย่ นแปลงแก้ไขการระบุเงือ่ นไขการค้นหา คลิกปุม่ "เริ ม่ ใหม่"
- กรณีถา้ ต้องการดูก่อนพิมพ์ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print Preview สามารถตัง้ ค่า
กระดาษในการสังพิ
่ มพ์ได้โดยคลิกเลือก Page setup
- กรณีถา้ ต้องการพิมพ์รายงาน ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Print
- กรณีตอ้ งการจัดรูปแบบของรายงานเองให้ ให้คลิกทีเ่ มนูบาร์ดา้ นบน คลิก File > Save as เลือก
นามสกุลไฟล์ เป็ น .html จากนัน้ นาไฟล์ทไ่ี ด้จากการ save เปิดด้วย excel
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หน้า 3-15

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ก การใช้ Zoom
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
การ Zoom เป็ นการนําเอาข้อมูลทีม่ อี ยูแ่ ล้วในระบบมาให้ผใู้ ช้เลือก แทนทีจ่ ะให้ผใู้ ช้ป้อนเข้า
โดยตรง ทัง้ นี้เพือ่ ลดความผิดพลาดในการป้อนข้อมูล โดยส่วนใหญ่จะใช้กบั ข้อมูลทีม่ ผี ลกับการทํางาน
ของโปรแกรม ซึง่ หากป้อนผิดพลาดอาจจะทําให้โปรแกรมทํางานไม่ถูกต้องได้ Administrator ของระบบ
เป็ นผูท้ าํ หน้าทีใ่ นการนําเข้าข้อมูลรหัสทัง้ หมดก่อนการใช้งานจริง
การใช้ Zoom มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. Click
ท้ายช่องข้อมูลทีต่ อ้ งการ Zoom เพือ่ เลือกรายการ
2. ระบบแสดงหน้าต่าง Zoom ตามประเภทข้อมูลต่าง ๆ
3. ผูใ้ ช้คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการจากตารางในหน้าต่าง Zoom
4. ระบบปิ ดหน้าต่าง Zoom และแสดงรายการทีเ่ ลือกในช่องข้อมูลของหน้าจอ
Zoom มีหลายแบบ แบ่งตามประเภทข้อมูล ได้แก่
1. Zoom หน่วยงานภายใน มจร.
2. Zoom ตําแหน่งผูบ้ ริหาร
3. Zoom บุคคล
4. Zoom หน่วยงานภายนอก มจร.
5. Zoom เลือกส่วนงาน / หน่วยงาน , ตําแหน่งผูบ้ ริหาร, บุคคล มากกว่า 1 รายการ
6. Zoom เลขทีห่ นังสืออ้างอิง
7. Zoom เลขทีห่ นังสือทีจ่ อง
8. Zoom เลขรับทีจ่ อง
9. Zoom ดึงหนังสือกลับ
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หน้า ก - 1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
1. Zoom หน่ วยงานภายใน มจร.

•
•
•
•

สามารถค้นหาชื่อหน่วยงานภายใน ระบุประเภทรายชือ่ โดยคลิกเลือก
หน่วยงาน
ถ้าเลือกทําหนังสือเป็ นหนังสือภายใน ประเภทหน่วยงาน ก็จะระบุเป็ นภายใน
สามารถระบุรายชื่อบุคคล / ตําแหน่ง / หน่วยงาน ทีต่ อ้ งการ ได้ เช่น มจร. เป็ นต้น
หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลทีต่ าราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก

หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น รหัสผูใ้ ช้, ชื่อบุคคล / ตําแหน่ง /
หน่วยงาน, ชื่อหน่วยรับส่ง, ประเภทหน่วยงาน เป็ นต้น
- กรณีถา้ เลือก ทัง้ หมด ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน / ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และบุคคลขึน้ มาทัง้ หมด
ทีม่ ใี นระบบ

หน้า ก - 2
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ภาคผนวก ก การใช Zoom
เอกสารคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส – EDCS
2. Zoom ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร

•
•
•
•

สามารถค้นหาชื่อตําแหน่งผูบ้ ริหาร ระบุประเภทรายชือ่ โดยคลิกเลือก
ตําแหน่งผูบ้ ริหาร
ถ้าเลือกทําหนังสือเป็ นหนังสือภายใน ประเภทหน่วยงาน ระบุเป็ นภายใน
สามารถระบุรายชื่อบุคคล / ตําแหน่ง / หน่วยงานทีต่ อ้ งการ เช่น ผูอ้ าํ นวยการสํานัก เป็ นต้น
หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลทีต่ าราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก

หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น รหัสผูใ้ ช้, ชื่อบุคคล / ตําแหน่ง /
หน่วยงาน, ชื่อหน่วยรับส่ง, ประเภทหน่วยงาน เป็ นต้น
- กรณีถา้ เลือก ทัง้ หมด ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน / ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และบุคคลขึน้ มาทัง้ หมด
ทีม่ ใี นระบบ
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หน้า ก- 3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3. Zoom บุคคล

•
•
•
•

สามารถค้นหาชื่อบุคคล ระบุประเภทรายชื่อโดยคลิกเลือก บุคคล
ถ้าเลือกทําหนังสือเป็ นหนังสือภายใน ประเภทหน่วยงาน ก็จะระบุเป็ นภายใน
สามารถระบุรายชื่อบุคคล / ตําแหน่ง / หน่วยงานทีต่ อ้ งการ เช่น ศรีเพ็ญ เป็ นต้น
หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก

หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น รหัสผูใ้ ช้, ชื่อบุคคล / ตําแหน่ง /
หน่วยงาน, ชื่อหน่วยรับส่ง, ประเภทหน่วยงาน เป็ นต้น
- กรณีถา้ เลือก ทัง้ หมด ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน / ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และบุคคลขึน้ มาทัง้ หมด
ทีม่ ใี นระบบ

หน้า ก - 4
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ภาคผนวก ก การใช Zoom
เอกสารคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส – EDCS
4. Zoom หน่ วยงานภายนอก มจร.

•
•
•
•

สามารถค้นหาชื่อหน่วยงานภายนอก ระบุประเภทรายชื่อโดยคลิกเลือก
หน่วยงาน
ถ้าเลือกทําหนังสือเป็ นหนังสือภายนอก ประเภทหน่วยงาน ก็จะระบุเป็ นภายนอก
สามารถระบุรายชื่อบุคคล / ตําแหน่ง / หน่วยงานทีต่ อ้ งการ เช่น กรมสรรพากร เป็ นต้น
หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก

หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น รหัสผูใ้ ช้, ชื่อบุคคล / ตําแหน่ง /
หน่วยงาน, ชื่อหน่วยรับส่ง, ประเภทหน่วยงาน เป็ นต้น
- กรณีถา้ เลือก ทัง้ หมด ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน / ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และบุคคลขึน้ มาทัง้ หมด
ทีม่ ใี นระบบ
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หน้า ก- 5

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
5. Zoom เลือกส่วนงาน / หน่ วยงาน, ตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร, บุคคลมากกว่า 1 รายการ

หน่วยงาน
• สามารถค้นหาชื่อหน่วยงาน ระบุประเภทรายชื่อโดยคลิกเลือก
• ระบุประเภทหน่วยงาน โดยคลิกเลือก
ภายใน หรือ ภายนอก
• หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหาแสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ กรณีทต่ี อ้ งการใส่ขอ้ มูลมากกว่า 1 รายการ ให้คลิก ทีช่ อ่ ง
รายการข้อมูลทีต่ อ้ งการ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ) เสร็จแล้วคลิกปุม่ “ตกลง” ข้อมูลจะไป
แสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก

หน้า ก - 6
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ภาคผนวก ก การใช Zoom
เอกสารคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส – EDCS
หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น รหัสผูใ้ ช้, ชื่อบุคคล / ตําแหน่ง /
หน่วยงาน, ชื่อหน่วยรับส่ง, ประเภทหน่วยงาน เป็ นต้น
- กรณีถา้ เลือก ทัง้ หมด ระบบจะแสดงข้อมูลหน่วยงาน / ตําแหน่ งผูบ้ ริหาร และบุคคลขึน้ มาทัง้ หมด
ทีม่ ใี นระบบ
- กรณีถา้ ต้องการเปิ ดหน้าจอ Zoom ทีส่ ามารถเลือกข้อมูลมากกว่า 1 รายการ จะต้องคลิกทีส่ ญ
ั ลักษณ์
- กรณีถา้ คลิก

ทีค่ อลัมน์ "เลือก
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" ระบบจะเลือกทุกหน่วยงานทีไ่ ด้คน้ หาขึน้ มาให้โดยอัตโนมัติ

หน้า ก- 7

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
6. Zoom เลขที่หนังสืออ้างอิ ง

•
•
•
•

ระบุการค้นหาเลขทีห่ นังสือ ในช่อง “เลขทีห่ นังสือ” เช่น ศธ 4798/1441 เป็ นต้น
ระบุลงวันที่ ในช่อง “ลงวันที”่ เช่น 21052554 (สามารถระบุบางส่วนของวันทีไ่ ด้)
ระบุช่อื เรือ่ ง ในช่อง “เรือ่ ง” เช่น พิจารณาอนุมตั ิ (สามารถระบุบางส่วนของชื่อเรือ่ งได้)
หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ โดยคลิกทีช่ อ่ื เรือ่ งได้
หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น เลขทีห่ นังสือ, ชื่อเรือ่ ง, หนังสือลงวันทีเ่ ป็น
ต้น
- สามารถระบุเงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่องรายการ

หน้า ก - 8
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ภาคผนวก ก การใช Zoom
เอกสารคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส – EDCS
7. Zoom เลขที่หนังสือที่จอง

• ระบุการค้นหาเลขทีห่ นังสือ ในช่อง “เลขทีห่ นังสือ” เช่น 6 เป็ นต้น
• หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก
หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น เลขทีห่ นังสือ, หนังสือลงวันที่
เป็ นต้น
- สามารถระบุเงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่องรายการ
- กรณีทต่ี อ้ งการ Zoom เลขทีห่ นังสือทีไ่ ด้ทาํ การ สํารอง/จองเลข ไว้ จะต้องคลิกทีส่ ญ
ั ลักษณ์
จะได้หน้าจอของการ Zoom
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หน้า ก- 9

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
8. Zoom เลขรับที่จอง

• ระบุการค้นหาเลขเลขรับ ในช่อง “เลขทีร่ บั ” เช่น 1 เป็นต้น
• หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก
หมายเหตุ
- สัญลักษณ์
หมายถึง การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น เลขทีห่ นังสือ, ชื่อเรื่อง, หนังสือลง
วันที่ เป็ นต้น
- สามารถระบุเงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่องรายการ
- กรณีทต่ี อ้ งการ Zoom เลขทีห่ นังสือทีไ่ ด้ทาํ การจองเลข ไว้ จะต้องคลิกทีส่ ญ
ั ลักษณ์
จะได้หน้าจอ
ของการ Zoom

หน้า ก - 10
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ภาคผนวก ก การใช Zoom
เอกสารคูมือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส – EDCS
9. Zoom ดึงหนังสือกลับ

• ระบุการค้นหาเลขรับ ในช่อง “เลขทีร่ บั ” เช่น 2
• ระบุการค้นหาเลขทีห่ นังสือ ในช่อง “เลขทีห่ นังสือ” เช่น กค 0207/111
• หลังจากนัน้ คลิกปุม่ “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลทีไ่ ด้ระบุเงือ่ นไขการค้นหา แสดงผลในตาราง
ด้านล่าง
• คลิกเลือกรายการทีต่ อ้ งการ ข้อมูลจะไปแสดงทีช่ อ่ งข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้เลือก
หมายเหตุ
- การเรียงลําดับข้อมูลแต่ละคอลัมน์ เช่น เลขทีห่ นังสือ, ชื่อเรือ่ ง, หนังสือลงวันที่ เป็ นต้น
- สามารถระบุเงือ่ นไขการค้นหาได้มากกว่า 1 ช่องรายการ
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หน้า ก- 11

ภาคผนวก ข

ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
การติ ดตัง้ โปรแกรมเสริ มสําหรับจัดการภาพเอกสาร
เนื่องจากในระบบงาน จําเป็ นต้องมีการใช้งานโปรแกรมเสริมสําหรับจัดการภาพ เช่น การ
Scan ภาพเอกสาร หรือ แสดงภาพเอกสาร จึงจะสามารถใช้งานในส่วนจัดการภาพได้ หากเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ท่ี ใช้งานยังไม่ได้ทาํ การติดตัง้ โปรแกรมนี้ ระบบงานจะทําการตรวจสอบและทําการติดตัง้ ให้
อัตโนมัติ โดยจะแสดงขัน้ ตอนดังนี้

1

คลิก Download Install file or
Download and Auto Install
เพื่อทําการติดตั้ง

- คลิก Download Install file Or Download and Auto Install
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบว่าเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทจี ่ ะทําการติดตัง้ โปรแกรมเสริมนัน้ ได้รบั อนุ ญาตให้
Download และติดตัง้ หรือไม่ เนือ่ งจากระบบ Security ขององค์กร อาจมีการป้องกันการติดตัง้
หรือไม่อนุ ญาตให้ทาํ การติดตัง้
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หน้า ข - 1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
- ระบบดําเนินการตรวจสอบรุน่ ระบบปฏิบตั กิ ารของเครือ่ งผูใ้ ช้ทจ่ี ะติดตัง้ โปรแกรมเสริมสําหรับดูภาพ

- คลิกปุม่ “ถัดไป”

คลิกปุม ถัดไป
2

- คลิกปุม่ “ถัดไป”

หน้า ข - 2
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ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

คลิกปุม ถัดไป
3

- คลิกปุม่ “สิน้ สุด” เพือ่ สิน้ สุดการติดตัง้ โปรแกรม

คลิกปุม สิ้นสุด
4
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หน้า ข - 3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ในกรณีทเ่ี ครือ่ งทีใ่ ช้งานไม่สามารถติดตัง้ โปรแกรมเสริมได้ในทันที ให้ทาํ ขัน้ ตอนดังต่อไปนี้

ให้ทาํ การติดตัง้ ตามขัน้ ตอนตัง้ แต่ขอ้ 1-4 ตามลําดับ
ขัน้ ตอนที่ 1 Install Electronic Document Management System CA

หน้า ข - 4
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ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
- คลิกที่ Electronic Document Management System CA จะแสดงหน้าจอ ดังรูป

1

4
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หน้า ข - 5

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
- หลังจากนัน้ คลิก

เพือ่ กลับสูห่ น้าหลัก และทําขัน้ ตอนที่ 2 ต่อไป

ขัน้ ตอนที่ 2 Download Install file or Download and Auto Install

- คลิก Download Install file ในกรณีทต่ี อ้ งการบันทึกไฟล์ไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ก่อน และทํา
การติดตัง้ ในภายหลัง

เมือ่ ทําการ Download ไฟล์เรียบร้อยแล้ว สามารถทําการติดตัง้ ได้โดย Double Click ทีช่ ่อื ไฟล์
นัน้ ๆ
หน้า ข - 6
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ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ขัน้ ตอนที่ 3 When Setup Complete Click Test1

- คลิก Test1 เพือ่ ตรวจสอบการติดตัง้ โปรแกรมเสริม หากการติดตัง้ สมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอ ดัง
รูป
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หน้า ข - 7

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
ขัน้ ตอนที่ 4 Refresh Application Page

- คลิก

หน้า ข - 8

เพือ่ สิน้ สุดการติดตัง้ โปรแกรมเสริม

เวอร์ชนั ่ 2.0, วันที่ 12 พฤษภาคม 2554

ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
คําอธิ บายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมสําหรับจัดการภาพ
1

4

2

3

6

5

10

8

7

9

12

11

14

13

16

15

17

* เมือ่ นําเมาส์วางเหนือสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะแสดงคําอธิบายลักษณะการทํางาน
เมนูทใ่ี ช้ในการจัดการภาพเอกสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1
• Page – เป็ นการดูภาพเอกกสารแต่ละหน้า
• View – เป็ นการแสดงภาพเอกสารในลักษณะต่างๆ
• Thumbnail-Normal – เป็ นการแสดงภาพในมุมมองภาพรวมและปกติ

¾
¾
¾
¾

2

Page มีรายละเอียดดังนี้
Privious Page – ดูภาพก่อนหน้านี้
Next Page – ดูภาพถัดไป
First Page – ดูภาพแรกสุด
Last Page – ดูภาพสุดท้าย

View มีรายละเอียดดังนี้
¾ Information – แสดงคุณสมบัตขิ องภาพเอกสาร
¾ Zoom In – ขยายภาพ
¾ Zoom Out – ลดภาพ
¾ Zoom Specify – ขยายเฉพาะส่วน
¾ Fit Width – แสดงภาพพอดีแนวนอน
¾ Fit Height – แสดงภาพพอดีแนวตัง้
¾ Fit Screen – แสดงภาพพอดีหน้าจอ
¾ Mirror – แสดงภาพกลับซ้ายขวา
¾ Flip – แสดงภาพกลับบนล่าง
¾ Rotate Left – หมุนภาพซ้าย
¾ Rotate Right - หมุนภาพขวา
จะเป็ นการ Clear ภาพเอกสารทัง้ หมดทีไ่ ด้ทาํ การนําเข้าภาพแล้ว เมือ่ คลิก
ที่ icon นี้จะเป็ นการลบหน้าจอให้เป็ นหน้าจอว่าง เหมือนตอนเริม่ ใช้งานครัง้
แรก
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หน้า ข - 9

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
เป็ นการนําเข้าภาพเอกสารจากไฟล์ทม่ี อี ยูแ่ ล้วในเครือ่ งคอมพิวเตอร์
(หรือผูใ้ ช้งานสามารถทําการ scan ภาพเอกสารจากเครือ่ งอื่นทีต่ ่อ scanner
ไว้และทําการบันทึกภาพเอกสารแล้วทําการแนบไฟล์เอกสารจากเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานระบบ ซึง่ ไม่ได้ต่อ scanner ได้) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• Add – เป็ นการแนบภาพเอกสารต่อท้ายภาพแรกทีม่ อี ยู่
• Insert – เป็ นการแนบภาพเอกสารแทรก โดยจะแทรกภาพก่อนหน้า
ปจั จุบนั ทีเ่ ปิดอยู่
• Replace – เป็ นการแนบภาพเอกสารแทนทีภ่ าพเอกสารทีเ่ ปิดอยู่

3

4

5

หน้า ข - 10

เป็ นการนําเข้าภาพเอกสารโดย scan ผ่านเครือ่ ง scanner (เครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้งานอยูต่ อ้ งทําการติดตัง้ scanner) โดยมีรายละเอียดดังนี้
• Add – เป็ นการ scan ภาพเอกสารต่อท้ายภาพแรกทีม่ อี ยู่
• Insert – เป็ นการ scan ภาพเอกสารแทรก โดยจะแทรกภาพก่อนหน้า
ปจั จุบนั ทีเ่ ปิดอยู่
• Replace – เป็ นการ scan ภาพเอกสารแทนทีภ่ าพเอกสารทีเ่ ปิดอยู่
เป็ นการพิมพ์ภาพเอกสารทีต่ อ้ งการออกทางเครือ่ งพิมพ์ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
• Select Print Area – เป็ นการระบุพน้ื ทีท่ ต่ี อ้ งการพิมพ์
• Print Image Current – เป็ นพิมพ์ภาพเอกสารหน้าปจั จุบนั ที่
แสดงอยู่
• Print Image All – เป็ นพิมพ์ภาพเอกสารทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
• Print Image Select – เป็ นการพิมพ์ภาพเอกสารโดยสามารถ
ระบุหน้าของภาพเอกสารทีต่ อ้ งการได้ โดยจะแสดงหน้าจอ ดังนี้
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ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
เป็ นการคลิกเพือ่ เลือกหน้าภาพเอกสารทีต่ อ้ งการจะพิมพ์ โดยคลิกดู
รายการหน้าทีเ่ ลือกในเมนู Print Image Select (ดูภาพที่ 5) จะแสดง
หน้าจอ ดังนี้

6

7

8

9

เป็ นการลบภาพเอกสาร ภาพปจั จุบนั ทีแ่ สดงอยูท่ ห่ี น้าจอ

เป็ นการบันทึกภาพเอกสาร
ซึง่ จะเป็ นการบันทึกลงในเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์เท่านัน้
(ไม่ได้เป็ นการบันทึกลงในระบบงาน) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
• Save As – เป็ นการบันทึกข้อมูลภาพเอกสารหน้าปจั จุบนั ทีแ่ สดง
อยู่
• Save As All – เป็ นการบันทึกภาพเอกสารทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
* หลังจากนัน้ ระบุทเี ่ ก็บปลายทางทีต่ อ้ งการบันทึกภาพเอกสาร
เป็ นการบันทึกภาพเอกสารลงในระบบงาน ซึง่ จะทําการบันทึกลงเครือ่ ง
Server ทีต่ ดิ ตัง้ ระบบงาน

10

เป็ นการหมุนภาพเอกสารทางด้านซ้ายและขวา ตามลําดับ

11

เป็ นการปรับมุมมองของภาพ โดยเป็ นการขยาย และ ย่อ ตามลําดับ

12

เป็ นการเลื่อนภาพเอกสาร โดยใช้เมาส์ในการเคลื่อนย้าย

13

สามารถจัดการกับภาพเอกสารได้ เช่น การเพิม่ เส้นหรือตัวอักษรลงบน
ภาพเอกสาร หรือ ต้องการปกปิดบางส่วนของภาพ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
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หน้า ข - 11

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
• Notation – เป็ นการเพิม่ เส้นหรือตัวอักษรลงบนภาพเอกสาร
• Sensor Zone – เป็ นการปกปิดบางส่วนของภาพ
Notation มีรายละเอียดในการเพิม่ ดังนี้
¾ Text – ตัวอักษร
¾ Ellipse – วงรี
¾ Rectangle – สีเ่ หลีย่ ม
¾ Line – เส้นตรง
¾ Freehand – เส้นรูปทรงอิสระ
¾ PolyLine – เส้นเหลีย่ ม
¾ Polygon – รูปเหลีย่ ม
¾ BookMark – เน้นข้อความทีต่ อ้ งการ
¾ Edit – เป็ นการแก้ไข Notation ทีไ่ ด้สร้างขึน้
Sensor Zone มีรายละเอียดในการเพิม่ ดังนี้
¾ Create – สร้าง Sensor Zone ใหม่
¾ Edit – เป็ นการแก้ไข Sensor Zone ทีไ่ ด้สร้างขึน้

14

หน้า ข - 12

เป็ นการเลื่อนไปหน้าแรกสุด หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป และ หน้า
ท้ายสุด ตามลําดับ
เลื่อนไปยังหน้าแรกสุด
เลื่อนไปหน้าก่อนหน้า
เลื่อนไปหน้าถัดไป
เลื่อนไปหน้าท้ายสุด
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ภาคผนวก ข การจัดการภาพเอกสาร
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

15

16

17

เป็ นการแสดงภาพในมุมมองภาพรวม ซึง่ จะแสดงหน้าจอ ดังนี้

เป็ นการแสดงคุณสมบัติ เวอร์ชนของโปรแกรมจั
ั่
ดการภาพเอกสาร

เป็ นการแสดงตําแหน่ง และ จํานวนของภาพเอกสารทัง้ หมด ซึง่ ในทีน่ ้ี
หมายถึง อยูท่ ห่ี น้าที่ 1 จากภาพเอกสารทัง้ หมด 2 หน้า
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หน้า ข - 13

ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ค การตรวจสอบคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
การตรวจสอบเครื่องคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
1. การตรวจสอบ Security ActiveX Plug-in กรณีทต่ี ดิ ตัง้ โปรแกรมจัดการภาพเอกสารเรียบร้อยแล้วแต่
ยังไม่สามารถ เรียกดูภาพได้ ให้ทาํ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้

1

1

คลิก Tools > Internet Options

2

คลิก
คลิกปุม

1
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3

Internet >

ในหัวขอ Active X controls and plugins
คลิกเลือก Enable ทุกหัวขอยอย เสร็จ
แลวคลิกปุม

หน้า ค - 1

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS

4

5

หน้า ค - 2

คลิก
คลิกปุม

Local intranet >

ในหัวขอ Active X controls
and plugins
คลิกเลือก Enable ทุกหัวขอยอย
เสร็จแลว คลิกปุม
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ภาคผนวก ค การตรวจสอบคอมพิ วเตอร์เบือ้ งต้น
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
2. การตรวจสอบโปรแกรม Java Sun กรณีทต่ี ดิ ตัง้ โปรแกรมจัดการภาพเอกสารแล้วไม่สามารถเรียกดู
ภาพได้ ให้ทาํ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้

1

คลิก Tools > Internet Options
2

คลิก Tab Advanced

3
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ใหนําเครื่องหมาย 9 ดานหนารายการ
Use JRE 1.5.0_01 for <applet> ออก
เสร็จแลวคลิกปุม OK

หน้า ค - 3

ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์
เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส์ – EDCS
3. การตรวจสอบ Pop-up Blocker เพือ่ แก้ไขปญั หาการเข้าใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

2

คลิกเลือก Turn Off Pop-up Blocker
( จะเปลี่ยนเปน Turn On Pop-up
Blocker อัตโนมัติ)
1

คลิก Tools > Internet Options >
Pop-up Blocker

หน้า ค - 4
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