แนวปฏิบตั เิ พื่อสร้างมาตรฐานการใช้งาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารประกอบการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1. เพือ่ กําหนดแนวปฏิบตั ทิ างการลงรับเอกสารจากภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ให้เป็ นแนวทางเดียวกัน
2. เพือ่ กําหนดแนวทางการจัดทําหนังสือบันทึกภายใน /การออกเลขทีห่ นังสือ ให้เป็ น
แนวทางเดียวกัน
3. เพือ่ กําหนดแนวทางการขอเลขทีห่ นังสือส่งออกภายนอกในนาม มหาวิทยาลัย ที่
ถูกต้องเป็ นแนวทางเดียวกัน
4. เพือ่ กําหนดแนวทางการบันทึกคําสั ่งการ การบันทึกปฏิบตั งิ านของหนังสือแต่ละ
รายการ สําหรับใช้ประกอบการติดตามการทํางาน
5. เพือ่ สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
ผลักดันให้เป็ นนโยบายทีต่ อ้ งปฏิบตั สิ าํ หรับการทํางานภายใน มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

แนวทางปฏิบตั กิ ารใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1

ระบบสารบรรณอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์
เป็ นระบบที่พฒ
ั นาขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการบริหารงานสารบรรณให้มปี ระสิทธิภาพ
สูงสุดต่อ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รองรับงานเอกสารรับเข้า-ส่งออก หนังสือเวียน ระเบียบ คําสังต่
่ าง ๆ ที่
สือ่ สารกันทัง้ ภายใน-ภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึง่ ในแต่ละวันมีเอกสารเข้า-ออกหลายประเภทและมี
ปริมาณมากขึน้ เรือ่ ยๆ มีขนั ้ ตอนในการดําเนินการทีซ่ บั ซ้อน การนําระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เข้ามา
สนับสนุ นงานด้านการบันทึกทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร การให้บริการค้นหาเอกสารหรือติดตามงานเอกสาร
ได้อ ย่างรวดเร็ว สามารถทราบสถานะป จั จุ บ ัน ของเอกสาร ป้ อ งกัน การสูญ หายระหว่างดํา เนิ น การ
ตลอดจนนํ า มาปรับ เป็ น แนวทาง เพื่อ ลดขัน้ ตอนการทํ า งานภายใน ทัง้ นี้ ได้ ถื อ ระเบีย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย “ ระเบียบงานสารบรรณ ปี 2526 และ ปี 2548” เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
เอกสาร (Document) หมายถึง หนังสือ/งาน/ เรือ่ ง ทีม่ กี ารรับ-ส่งระหว่างหน่วยงานภายในและ
จากภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยเอกสารแต่ละรายการทีเ่ ก็บในระบบประกอบด้วย รายละเอียด
ของเรือ่ ง, เอกสารแนบ, ประวัตขิ นั ้ ตอนการดําเนินงาน, การปฏิบตั งิ านและการสั ่งงาน เพื่อใช้ประกอบใน
การพิจารณาดําเนินการตามขัน้ ตอนของเอกสารแต่ละรายการ
ตะกร้ า งาน (BASKET)
หมายถึง สมุ ด รวมเอกสารที่ม ีก ารรับ เข้า -ส่ ง ออก ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่วนทีเ่ ก็บอยู่มที ะเบียนเอกสารรับเข้า และทะเบียนเอกสารส่งออกของหน่ วยงาน
โดยสามารถกําหนดให้มผี ู้ใช้หลายท่าน เข้าตะกร้างานเพื่อดําเนินการกับเอกสารรายการต่างๆ ตาม
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านสารบรรณ ในทีน่ ้ีตะกร้างานแบ่งตามโครงสร้างของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตัง้ แต่
ระดับ ผูบ้ ริหารระดับสูง, กลุม่ งาน, สํานักงาน, ศูนย์ และเจ้าหน้าที่
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สารบรรณกลาง มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม
หมายถึง หน่ วยงานกลางของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กลุ่มรับ-ส่งเอกสาร (มหาวิทยาลัย) ทีท่ ํา
หน้าทีเ่ ป็ นนายทะเบียนควบคุมเอกสารรับเข้า - ส่งออก ในนาม มหาวิทยาลัย โดยทําหน้าทีล่ งทะเบียน
รับเอกสารทีส่ ่งถึงผูบ้ ริหารระดับสูง ทําหน้าทีล่ งทะเบียนรับเข้ากรณีส่งถึง ผอ.กลุ่มงาน/สํานักงาน ทุก
รายการ จากนัน้ พิจารณาเพือ่ ส่งผ่านไปยังหน่วยงานภายใน ทีต่ อ้ งดําเนินการต่อไป
ผู้ใ ช้ ง าน (USER)
หมายถึง ผูใ้ ช้งานทั ่วไป หรือ เลขาฯ หน้าห้องผูบ้ ริหาร หรือ ธุรการกลุ่มงาน/สํานักงาน/ศูนย์ มี
หน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูลการรับ-ส่งเอกสาร บันทึกการทํางาน ติดตามงานตามขัน้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ น (ตะกร้า
งาน) ของตน โดยระบบมีสว่ นทีก่ าํ หนด ให้ผใู้ ช้ 1 ท่านสามารถเข้าทํางานได้หลายตะกร้างาน (ตะกร้า
หลัก/ ตะกร้ารอง) ตามหน้ าที่ ที่ได้รบั มอบหมาย จากผูบ้ งั คับบัญชา ส่วนการกําหนดสิทธิในการเข้า
ตะกร้างานหลักหรือตะกร้างานรองจะกําหนดโดยผูด้ แู ลระบบ ก่อนใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
งานรับ เข้ า
หมายถึง เอกสารที่ส่ ง มาจากหน่ ว ยงานภายนอก หรือ ต้ น ทางมาจากหน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผ่านการลงทะเบียนเอกสารรับเข้า ซึ่งระบบจะให้เลขทะเบียนรับเข้าแบบ
อัตโนมัติ นับเรียงลําดับแยกของแต่ละตะกร้างานทีเ่ ปิดรับเอกสารในระบบ
งานส่ ง ออก
หมายถึง เอกสารทีห่ น่วยงานเจ้าของจัดทําขึน้ ผ่านการพิจารณาลงนามแล้ว เรือ่ งนํามาออกเลขที่
เอกสาร ผ่า นระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ปลายทางอาจส่ง ไปหน่ ว ยงานภายใน หรือ หน่ ว ยงาน
ภายนอก มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยกรณีเป็ นการออกเลขทีเ่ อกสารในนาม กลุ่มงาน/สํานักงาน ระบบนับ
เลขทะเบียนเอกสารส่งออกเรียงลําดับเฉพาะแต่ละหน่ วยงาน หรือกรณีท่เี ป็ นเอกสารส่งออกในนาม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง (อธิการบดี/เอกสารประทับตราแทนการลงชือ่ ) เพื่อ
ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ การนับลําดับเลขทะเบียน ของเอกสารประเภทนี้ จะนับรวมกันทัง้
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ประเภทเอกสาร
หมายถึง เอกสารรับเข้า เอกสารส่งออกภายใน และส่งออกภายนอก ทีร่ ะบบกําหนดค่าตัง้ ต้น
เป็ นประเภทเอกสารพืน้ ฐาน และสามารถสร้างประเภทเอกสารเพิม่ เติม เช่น ประกาศ คําสัง่ เป็ นต้น ซึง่
เอกสารเรื่องทีม่ กี ารแยกประเภท ระบบให้เลขทะเบียนลําดับนับแยกของแต่ละประเภท และสามารถ
กําหนดประเภทเอกสารให้ใช้ได้เฉพาะหน่วยงาน หรือใช้รว่ มกันทัง้ มหาวิทยาลัยได้
ความสํา คัญ ของเอกสาร
ความลับเอกสาร หมายถึง ระดับความสําคัญของเอกสารแต่ละเรื่อง ที่ต้องการควบคุมความ
ปลอดภัย เช่น เอกสารปกติทวไป,
ั ่ เอกสารลับ, ลับมาก, ลับทีส่ ดุ โดยหากมีการกําหนดระดับความสําคัญ
ของเอกสารไว้ ผูใ้ ช้ตอ้ งมีระดับความสําคัญเทียบเท่าหรือสูงกว่าเอกสาร ทีต่ อ้ งการเปิดเอกสารเรือ่ งนัน้ ๆ
ได้
ความเร่งด่วน หมายถึง การกําหนดสัญลักษณ์ เพื่อแจ้งให้ผใู้ ช้ทราบความเร่งด่วนของเอกสาร
เช่น แบบปกติ, ด่วน, ด่วนมาก, ด่วนทีส่ ุด เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ พิจาณาเรื่องทีต่ ้อง
ดําเนินการก่อนหลัง เช่น ควรพิจารณาดําเนินการกับเรือ่ งทีเ่ ร่งด่วนสูงสุดเป็นอันดับแรกก่อน
หมวดเอกสาร
หมายถึง การคัดแยกเอกสาร เป็นหมวดหมูเ่ อกสาร ทีร่ บั เข้ามา หรือส่งออกเป็ นกลุม่ เพือ่ ง่ายต่อ
การคัดแยก และค้นหา เช่น หมวดหนังสือเชิญประชุม, บันทึก, จดหมาย, ระเบียบ เป็นต้น
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การกําหนดแนวปฏิบตั ิ และข้อตกลงการใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม โดยกําหนดขัน้ ตอนในการลงทะเบียนรับเข้าเอกสาร การออกเลขทีเ่ อกสาร การบันทึกคําสั ่งการ
การบันทึกการปฏิบตั งิ าน การค้นหา และการติดตามงานตามขัน้ การทํางานของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อการให้งานสารบรรณของ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ดําเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ทีต่ อ้ งดูแลงานสารบรรณ
ของหน่วยงานตนเอง รับ-ส่งเอกสาร ผ่านระบบงานสารบรณอิเล็กทรอนิกส์ ทุกวัน
1. การลงทะเบี ย นเอกสารรับ เข้ า
เอกสารจากหน่วยงานภายนอกทุกประเภททีส่ ง่ เข้ามาใน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เช่น จดหมาย
บันทึก ทีส่ ง่ โดย พนักงาน (By Hand) รับมาทาง Fax รับทาง E-mail จะต้องผ่านการลงทะเบียนรับเข้า
ทีส่ ารบรรณกลาง มหาวิทยาลัยศรีปทุมก่อนทุกฉบับ (ยกเว้นเอกสารส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ ไม่ลงทะเบียน
ในระบบ) หลังลงรับ และพิจารณาแล้วต้องถ่ายภาพเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Scan) เฉพาะหน้าทีม่ ี
ความสําคัญแนบเข้าสูร่ ะบบ โดยมีแนวปฏิบตั ใิ นการบันทึกรายละเอียดของเอกสารรับเข้า แต่ละข้อมูล
ดังนี้
1.1 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งเลขที่ เ อกสาร
กรณี ที่ 1. เอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภายนอก และมีเลขทีเ่ อกสารตามปกติ
ให้ดาํ เนินการโดยใส่ขอ้ มูลเลขทีเ่ อกสารให้ตรงกับเลขทีเ่ อกสารตามจริง เห็นอย่างใดป้อนข้อมูล
อย่างนัน้ เช่น มีจุดใส่จุด มีวงเล็บใส่วงเล็บ เป็ นต้น
ตัวอย่าง เอกสารส่งมาจาก สยามนิรมิตร เลขทีเ่ อกสาร = SM2009-AD487999
ป้อนข้อมูลในช่องเลขทีเ่ อกสาร เป็ น SM2009-AD487999
ยกเว้น : กรณีเอกสารเลขทีใ่ ช้ตวั เลขไทย ให้บนั ทึกข้อมูล โดยใช้เลขสากลแทน
๕๘๖/๒๕๕๔ ให้บนั ทึกเลขทีเ่ อกสารเป็น
586/2554
กฟผ.๔๗๕๕/๒๕๕๔ ให้บนั ทึกเลขทีเ่ อกสารเป็น กฟผ.4755/2554
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ยกเว้น : เลขทีเ่ อกสารมี เว้นวรรคไม่ตอ้ งเว้นวรรค (ไม่ตอ้ งเคาะ) เช่น
กค. 0625/154
บันทึกเป็น
กค.0625/154
ค.อ. 1204/2554
บันทึกเป็น
ค.อ.1204/2554
นร 0108/ว.12433
บันทึกเป็น
นร0108/ว.12433
ยกเว้น : เลขทีเ่ อกสาร มีคาํ ว่า “ ที่ ” นําหน้าเลขทีใ่ นเอกสารฉบับจริง ในการลง
รับไม่ตอ้ งบันทึกคําว่า “ ที่ ” เช่น
ที่ มท. 254/7989
ให้บนั ทึกเป็ น มท.254/7989
ที่ กค. 6002.1/119/2554
ให้บนั ทึกเป็ น กค.6002.1/119/2554
ยกเว้น : กรณีป้อนเลขทีแ่ ล้วระบบแจ้งว่าเลขทีเ่ อกสารทีป่ ้ อน ซํ้า โดยการซํ้า มี
2 ลักษณะดังนี้
# กรณีซ้ํากับเรือ่ งเดิมทีเ่ คยลงรับมาแล้ว เช่น กรณีรบั Fax ล่วงหน้า
ก่อนตัวจริงมาถึง ระบบจะตรวจสอบการซํ้าจากเลขที่เอกสาร หากมีการซํ้า
ระบบจะแจ้งเลขทะเบียน, เลขทีเ่ อกสาร, ชื่อเรื่อง, จาก เพื่อให้ผู้ใช้ตรวจสอบ
และไปค้นเรื่องเดิม ส่วนการทํางานให้บนั ทึกการทํางาน แจ้งเอกสารตัวจริง
มาถึงแล้วไม่ตอ้ งลงทะเบียนรับเข้ารายการใหม่
# กรณี ซํ้า แต่เป็ นคนละเรือ่ งกัน เช่น เลขทีเ่ อกสารเหมือนกัน แต่เรือ่ ง
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนละเรือ่ ง ให้สารบรรณกลางเติม “ /ชือ่ เจ้าของเอกสาร”
ต่อท้ายเลขทีเ่ อกสาร ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ให้ป้อนข้อมูลรับเข้าตามปกติ
ตัวอย่าง เลขทีเ่ อกสาร พิเศษ.1/2552
จาก บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์จาํ กัด
ให้ป้อนเป็น พิเศษ.1/2552/บริษทั เอ็กซ์เซลลิงค์จาํ กัด
กรณี ที่ 2 : เอกสารรับเข้าจากหน่วยงานภายนอกและเอกสาร ไม่มีเลขที่หนังสือ
ให้ผใู้ ช้งาน ใส่ชื่อเจ้าของเอกสารตามที่เห็น ลงในช่อง ”จาก” เพือ่ ให้ระบบสร้างค่าเลขที่
เอกสารให้อตั โนมัติ
 กรณีเป็นหนังสือจากบุคคลธรรมดา
ตัวอย่าง หนังสือจาก ร.ต.ท.สมชาย ชาตรี
บันทึกข้อมูลในช่อง “จาก” เป็น “ร.ต.ท.สมชาย ชาตรี”
หลังจากนัน้ ให้เลือ่ นเมาส์มาคลิกในช่อง “ถึง” ระบบจะสร้างค่าเลขทีเ่ อกสาร
ของหนังสือเรือ่ งนัน้ ให้อตั โนมัติ โดยดึงข้อมูลมาจากช่อง “จาก” ดังนี้
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เลขทีเ่ อกสาร : “ร.ต.ท.สมชายชาตรี/12022554/103813”
(พร้อมดึงข้อความมาเรียงชิด ติดกันอัตโนมัต)ิ
รูปแบบ = ชือเจ้
่ าของหนังสือ / วันที ่ / เวลาทีล่ งรับ
 กรณีเป็นหนังสือจากนิตบิ ุคคล ให้ป้อนเต็ม เช่น บริ ษทั ABC จํากัด
ตัวอย่าง หนังสือจาก บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จํากัด
บันทึกข้อมูลในช่อง “จาก” เป็ น “บริษทั เอ็กซ์เซล ลิงค์ จํากัด”
หลังจากนัน้ ให้เลือ่ นเมาส์มาคลิกในช่อง ”ถึง” ระบบจะสร้างค่าเลขทีเ่ อกสารของ
หนังสือเรือ่ งนัน้ ให้อตั โนมัติ โดยดึงข้อมูลมาจากช่อง “จาก” เช่นเดียวกับกรณี
หนังสือจากบุคคลธรรมดา ดังนี้
เลขทีเ่ อกสาร : “ บริ ษทั เอ็กซ์เซลลิ งค์จาํ กัด/12022554/103813”
1.2 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “ลงวัน ที่ ”
กรณีท่ี 1 : เอกสารทีร่ บั มีการลงวันที่ ของเอกสารเป็ นปกติ ให้ผูใ้ ช้งานบันทึกข้อมูล
วันทีต่ ามทีป่ รากฏในเอกสารตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป โดยไม่ต้องเว้นวรรค หากวันเดือนปี เป็น
ค่าตัวเลขหลักเดียวให้ผใู้ ช้ ใส่ 0 ให้ครบตามจํานวน
ตัวอย่าง เอกสารลงวันที่
“ 4 สิงหาคม 2554 ”
ให้บนั ทึกวันทีเ่ ป็น “ 04/08/2554 ”
กรณีท่ี 2 : เอกสารทีร่ บั เข้าเป็นหนังสือจากต่างประเทศ วันทีใ่ นเอกสารมักใช้เป็ นปี คศ. ให้ผใู้ ช้
ป้อนวันทีแ่ ละเดือน ตรงตามเอกสาร ยกเว้น ปี ให้ปรับเป็ น ปี พศ.
ตัวอย่าง หนังสือลงวันที่ “ 12 January 2011”
ให้บนั ทึกเป็ น 12/01/2554
กรณีท่ี 3 : เอกสารที่ได้รบั ไม่ระบุวนั ที่ ให้ใช้ “ วันเดือนปี ที่ ได้ รบั เอกสาร”
บันทึกลงในช่อง “ ลงวันที่ ” แทน
ตัวอย่าง ได้รบั เอกสารทีไ่ ม่ระบุวนั ทีใ่ นหนังสือ
แต่ได้รบั เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2554
ให้บนั ทึกข้อมูลในช่อง “ลงวันที”่ เป็ น “ 12/01/2554 ”
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1.3 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “อ้ า งอิ ง ”
สารบรรณกลางสามารถบันทึกข้อ มูล เลขที่เอกสาร ลงวัน ที่ ชื่อ เรื่อ งที่ม กี ารอ้า งถึง (ตาม
เอกสารประกอบทีอ่ า้ งถึง) หากมีรายละเอียดของข้อมูลทีอ่ า้ งถึงจํานวนมากหรือ มีการอ้างถึงเอกสารที่
เกีย่ วข้องหลายรายการ และต้องป้อนข้อมูลทัง้ หมด แต่ช่องป้อนอ้างถึงรับค่าข้อมูลไม่พอ ให้นําส่วนที่
เหลือใส่ในช่อง “รายละเอียด” หรือ สแกนเอกสาร (Scan) แนบไว้ในระบบ
1.4 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย”
สารบรรณกลางบันทึกข้อมูล รายละเอียดสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย และหากมีรายละเอียดสิง่ ทีส่ ่งมาด้วยเป็ น
จํานวนมาก แต่ชอ่ งป้อนรับค่าข้อมูลไม่พอ ให้นําส่วนทีเ่ หลือใส่ในช่อง “รายละเอียด” หรือ สแกนเอกสาร
(Scan) แนบไว้ในระบบ
1.5 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “จาก”
สารบรรณกลางป้อนข้อมูลโดย เห็นอย่างไร ให้ใส่อย่างนัน้ หากหนังสือทีร่ บั เป็น
ภาษาไทย ให้พมิ พ์ชอ่ื หน่วยงานเจ้าของหนังสือเป็ นภาษาไทย กรณีเป็นภาษาอังกฤษให้พมิ พ์ชอ่ื เจ้าของ
เอกสารเป็ นภาษาอังกฤษ เป็ นต้น
1.6 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “ถึ ง ”
ให้สารบรรณกลาง บันทึกรายละเอียดตามที่หนังสือระบุ เช่น ส่งถึงใคร หรือ หน่วยงานใด
1.7 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “เรื่ อ ง”
สารบรรณกลาง บันทึก ชื่อเรือ่ งตามที่เห็นจริงในเอกสาร พร้อมกับบันทึก
ข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญของเอกสาร เช่น เรือ่ งอะไร , หรือ กรณีขออนุมตั อิ ะไร, อย่างไร, จํานวน
เท่าใด เป็นต้น ไว้ในช่อง “เรือ่ ง” ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกในการค้นหาเอกสารของท่านในภายหลัง
รวมทัง้ สามารถใช้เป็ นข้อมูลสําหรับการออกรายงานต่าง ๆ ได้ ซึง่ หากบันทึกรายละเอียดเพิม่ แล้ว
จํานวนตัวอักษรไม่เพียงพอให้บนั ทึกข้อมูล หรือรายละเอียดทีจ่ าํ เป็น ลงในช่อง “รายละเอียด” ได้
ตัวอย่าง บันทึกเรือ่ ง “ขออนุมตั เิ ดินทาง”
การบันทึกข้อมูลในช่อง “เรือ่ ง” ควรบันทึกรายละเอียดด้วยว่า เดินทางไปไหน เป็นต้น
อย่า : บันทึกเพียง ขออนุมตั เิ ดินทาง เท่านัน้ เนื่องจากไม่ได้บอกรายละเอียดแต่อย่างใดเลย
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1.8 การบัน ทึ ก ข้ อ มู ล ในช่ อ งป้ อน “หมวดเอกสาร, วิ ธี ร บั ส่ ง เอกสาร, วัต ถุป ระสงค์”
ให้สารบรรณกลางเลือกข้อมูลรายการ ตามทีร่ ะบบกําหนดไว้ให้ หากไม่เลือก ระบบจะคงค่าให้
อัตโนมัติ หรือหากต้องการตัวเลือกรายการใหม่เพิม่ เติมจากทีม่ อี ยู่เดิม สามารถแจ้งผูด้ ูแลระบบ และ
ก่อนสร้างต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะทํางานก่อนถึงจะดําเนินการสร้างค่าตัวเลือกทีต่ อ้ งการเพิม่ ใหม่
นัน้ ๆ ได้
1.9 กรณี หนั ง สื อ ที่ ไ ด้ ร บั เป็ นเอกสาร “ลับ / ลับ มาก / ลับ ที่ สุ ด ”
กรณี ผูใ้ ช้งานได้รบั เอกสารลับ / ลับมาก /ลับทีส่ ุด ให้นายทะเบียนลับ ลงรับเอกสาร โดยให้
เลือกประเภทเอกสารทีเ่ ป็ นชัน้ ความลับก่อนทีจ่ ะบันทึกข้อมูล และกําหนดชัน้ ความลับของเอกสารตามที่
ปรากฏบนหน้าซอง พร้อมทัง้ นําเลขทะเบียนรับทีร่ ะบบออกให้ เขียนลงบนหน้าซอง ก่อนนําเสนอผูม้ ี
อํานาจพิจารณาดําเนินการต่อไป
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูใ้ ช้งาน (เช่น เลขานุ การผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าทีส่ ารบรรณ เป็ นต้น) กําหนดชัน้
ความลับของเอกสารแล้ว จะไม่สามารถดําเนินการใด ๆ กับเรือ่ งดังกล่าวในระบบได้อกี ยกเว้นเป็ นผูท้ ่ี
ได้รบั สิทธิให้เข้าถึงเอกสารประเภท ลับ ลับมาก ลับทีส่ ดุ ได้เท่านัน้ (ได้แก่ ผูบ้ ริหาร )
นายทะเบียนลับ ของแต่ละหน่วยงานทีต่ อ้ งเปิดอ่านเอกสาร ให้กาํ หนดเป็นผูบ้ งั คับบัญชาใน
หน่วยงานก่อน หรือ ผูบ้ งั คับบัญชา มอบหมายภายในหน่วยงานตนเอง
2. การลงทะเบี ย นเอกสารส่ ง ออก
โดยหนังสือดังกล่าว อาจเพือ่ นําเสนอผูม้ อี าํ นาจพิจารณาอนุมตั ิ สังการ
่ หรือ เพือ่ ประสาน
งานติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
โดยการออกเลขทีใ่ น มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถแบ่งตามผูล้ งนามดังนี้
2.1 เอกสารส่ ง ภายนอก ในนาม มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม
โดยเลขทีเ่ อกสารจะนับเรียงลําดับร่วมกันทัง้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รูปแบบเป็ นดังนี้
มศป.NNNN/MMM/YYYY
เช่น มศป.0201/111/2554
NNNN หมายถึง
รหัสหน่วยงานระดับกลุม่ งาน/สํานักงาน ภายในมหาวิทยาลัย
MMM หมายถึง
ลําดับเลขทะเบียนส่งออก นับทะเบียนรวมทัง้ มหาวิทยาลัย
YYYY หมายถึง
ปีทอ่ี อกเลขทีเ่ อกสาร
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2.2 หนั ง สื อ ส่ ง ภายใน(บัน ทึ ก )
ทุกหน่วยงานสามารถออกเลขทีไ่ ด้ โดยเลขทีเ่ อกสารจะนับเรียงลําดับเฉพาะ กลุม่ งาน/สํานักงาน
ของตนเองเท่านัน้ โดยรูปแบบเป็ นดังนี้
NNN.MM/YYYY
NNN หมายถึง
MMM หมายถึง
YYYYY หมายถึง

เช่น สอธ.222/2554
ตัวย่อหน่วยงานของกลุ่มงาน/สํานักงาน ภายในมหาวิทยาลัย
ลําดับเลขทะเบียนของหน่วยงานทีอ่ อก
ปีทอ่ี อกเลขทีเ่ อกสาร

หมายเหตุ
- การบันทึกรายละเอียดข้อมูลของการออกเลขทีเ่ อกสารในช่องป้อนต่างๆ ให้ใช้แนว
ปฏิบตั ิ การป้อนข้อมูลเหมือน การลงทะเบียนหนังสือรับเข้า ยกเว้น ช่องเลขทีเ่ อกสาร
- กรณีออกบันทึกภายใน เอกสารชนิด E-Form ระบบจะแสดงหน้าจอสําหรับสร้างเอกสาร
ส่งภายใน เจ้าหน้าทีต่ อ้ งคลิกเลือก ประเภทเอกสาร  เลือก “หนังสือร่าง” ก่อนเสมอ
หลังจากนัน้ คลิกเลือกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์  เลือกชนิดหนังสือ “บันทึกภายใน”
จากนัน้ ส่ง ให้ผู้ม ีอํา นาจลงนาม ทํา การอนุ ม ตั ิห นัง สือ ฉบับ นัน้ ระบบจึง จะออกเลขที่
เอกสารในนามของกลุม่ งาน / สํานักงาน
3. การบัน ทึ ก การปฏิ บ ัติ ง าน
เพื่อบัน ทึกและแสดงความก้าวหน้ าในการติดตามเรื่อง ผู้ใช้สามารถบันทึกเรื่องที่เสนอหรือ
ความก้าวหน้ าของการดําเนินโครงการในแต่ละขัน้ ตอน ทัง้ นี้ก่อนการบันทึกงานต้องตรวจสอบความ
ถูกต้อง การสะกดคํา เพราะเมื่อตกลงยืนยันการบันทึกงานแล้วจะไม่สามารถแก้ไขส่วนบันทึกงานได้
่ เศษของ
เนื่องจากระบบจะไม่ให้แก้ไขเพือ่ ป้องกันการบิดเบือนข้อเท็จจริง โดยผูใ้ ช้สามารถเลือกใช้คาํ สังพิ
หัวข้อการบันทึกงานได้ ดังนี้ (หรือหากต้องการเพิม่ ข้อมูลตัวเลือกสามารถให้ผดู้ แู ลระบบเพิม่ เติมได้)
- ไม่อนุมตั ิ
- บันทึกงาน
- สังการ
่
- อนุมตั ดิ าํ เนินการ
- ขอรายละเอียดเพิม่ เติม
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4. การแก้ ไ ขรายละเอี ย ดเอกสาร
ระบบเก็บเอกสารเลขที,่ วันทีเ่ อกสาร, จาก, ถึง, เรือ่ ง, รายละเอียด เป็นข้อมูลส่วนรวมโดยทุก
หน่วยทีเ่ กีย่ วข้องกับเอกสารเรือ่ งเดียวกัน จะเห็นเหมือนกัน (เพือ่ ให้ทราบเนื้อหาเรือ่ งเป็ นแนวเดียวกัน)
หากมีการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว เอกสารทีผ่ ใู้ ช้ หรือ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการของหน่วยงานได้จดั ทํา (โดยการลง
รับ หรือ การออกเลขทีใ่ นระบบแล้ว และเป็ นเรือ่ งทีย่ งั ไม่กดส่งไปหน่วยงานใดๆ ) สามารถสังลบออกจาก
่
ตะกร้างานได้
5. การลบเอกสาร
เอกสารทีผ่ ใู้ ช้ หรือ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการของหน่วยงานได้จดั ทํา (โดยการลงรับ หรือ การออกเลขที่
ในระบบแล้ว และเป็ นเรื่องทีย่ งั ไม่กดส่งไปหน่วยงานใดๆ) สามารถสังลบออกจากตะกร้
่
างานได้ โดยกด
ปุ่ม ลบเอกสาร และตอบตกลง เพื่อ ยืน ยันการลบเอกสารออกจากระบบ โดยเอกสารที่ถูก ลบ จะไม่
สามารถค้นหาได้อกี เลขทะเบียนเอกสารทีล่ บไปนัน้ จะเป็ นเลขว่าง ผูใ้ ช้สามารถนําเลขทะเบียนทีถ่ ูกลบ
กลับมาใช้ได้อกี โดยพิมพ์เลขทะเบียนทีผ่ า่ นการลบครัง้ นัน้ ในช่องเลขทะเบียน เช่นเดียวกับวิธกี ารแทรก
เลขทะเบียน
6. การยกเลิ ก เอกสาร
เอกสารทีผ่ ใู้ ช้ หรือ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการของหน่วยงานได้จดั ทํา สามารถยกเลิกเอกสารได้ โดยกดไป
ที่เลขทะเบียนเอกสารที่ต้องการยกเลิก แล้วกดปุ่มยกเลิก ตอบตกลงยืนยันการยกเลิก
แล้วจะมี
่
ก
สัญลักษณ์  (Stop) ขึน้ มาแทนสัญลักษณ์ของเอกสารตามสถานะ ของแต่ละหน่วยงาน การสังยกเลิ
เอกสาร ยังสามารถค้นหาเอกสารนัน้ ๆได้ ตรวจสอบเรื่องได้ แต่ไม่สามารถส่งหรือแก้ไขเอกสารได้อกี
และเลขทะเบียนทีย่ กเลิกไปแล้ว จะไม่สามารถนํากลับใช้ใหม่ได้
หมายเหตุ : การใช้คาํ สังยกเลิ
่
กเอกสาร ส่วนมากเป็นเอกสารทีส่ ง่ ไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่
ดําเนินการ แต่หากมีเหตุทต่ี อ้ งยกเลิกเอกสาร ผูใ้ ช้ตอ้ งมันใจว่
่ าต้องการยกเลิกเอกสารจริง เพราะเอกสาร
ทีย่ กเลิก หน่ วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะถูกยกเลิกทัง้ หมด และไม่สามารถดําเนินการใด ๆ กับเอกสาร
เรือ่ งดังกล่าวได้อกี
7. การปิ ดงาน
เอกสารทุกฉบับเมือ่ ผ่านการดําเนินงานจนแล้วเสร็จภายในหน่วยงาน และไม่ตอ้ งมีการส่งให้กบั
หน่วยงานใด ๆ ให้เลือกการปิดงาน เพือ่ ไม่มงี านค้างในเอกสารระหว่างดําเนินการ
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8. การกดส่ ง เอกสารในระบบ ตามลํา ดับ ขัน้ ตอนดํา เนิ นงาน
ให้ต้นทางกดส่งเรื่องผ่านระบบก่อน และค่อยส่งเอกสารฉบับจริงตามไปหน่ วยงานปลายทาง
(กรณีต้องเดินเอกสารควบคู่) และหากงานนัน้ ๆ ดําเนินงานจบทีห่ น่ วยงานปลายทาง และไม่มกี ารส่ง
เรือ่ งต่อไปอีก ให้เลือก บันทึก และปิดงาน
สําหรับ การส่งเรือ่ งต่อไปหน่วยงานปลายทางหากเป็นเรือ่ งทีต่ ่อเนื่อง หรือเป็นบันทึกแจ้งท้าย
ให้ใช้เรือ่ งเดิมทีร่ บั มา ส่งต่อๆ กันไป โดยไม่ออกเลขทีเ่ อกสารใหม่
ยกเว้น กรณี ส่งต่อไปหรือ ตอบต้นเรือ่ ง และเรือ่ งดังกล่าวเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการเงินหรือ ด้าน
กฎหมายทีจ่ าํ เป็ นต้องออกเลขทีเ่ อกสารเป็นรายการใหม่ ให้ออกเลขทีเ่ อกสารใหม่ ด้วยวิธโี อนสร้าง
เพือ่ ให้เรือ่ งมีความต่อเนื่องและสามารถติดตามเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกันได้โดยง่าย
การส่งเอกสาร กรณีเป็นเอกสารเพือ่ ทราบ

ต้องสแกนโดยไม่ตอ้ งส่งต้นฉบับ

กรณีเป็นเอกสารเพือ่ ดําเนินการ ต้องสแกนพร้อมส่งต้นฉบับ
การส่งเอกสาร มี 4 ลักษณะ
คําสั ่ง
ส่งถึงพร้อมส่งต้นฉบับ

ความหมาย
เรือ่ งนี้มเี อกสาร ฉบับจริงตามไปด้วย
(อาจมีเอกสารแนบ)

สํ า เนาถึ ง – พร้ อ มส่ ง
เรือ่ งนี้มเี อกสารทีถ่ ่ายสําเนาตามไปด้วย
ฉบับสําเนา
(อาจมีเอกสารแนบ)
ส่งถึง – ไม่สง่ ต้นฉบับ
เรือ่ งนี้ไม่มเี อกสารฉบับจริงส่งไป จะมี
ภาพแนบประกอบ
สําเนาถึง – ไม่ส่งฉบับ
เรือ่ งนี้ไม่มเี อกสารฉบับสําเนาส่งไป
สําเนา
จะมีภาพแนบประกอบ
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9. การโอนสร้ า งเอกสาร
การโอนสร้างเอกสาร ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็ นการออกเลขทีเ่ อกสาร อีกวิธหี นึ่ง
มีการให้ลาํ ดับเลขทะเบียนนับรวม กับ การสร้างหนังสือส่งภายใน กับการโอนสร้างหนังสือส่งภายใน
และ การออกเลขที่ส่งภายนอก กับการโอนสร้างหนังสือส่งภายนอก ตามลําดับ
หมายเหตุ การออกเลขทีเ่ อกสารใช้เมือ่ หน่วยงานเป็นต้นเรือ่ ง หรือ เริม่ เรือ่ งเท่านัน้ ทุกกรณี
หากเป็ นการตอบเรือ่ ง หรือ ดําเนินการต่อเนื่องให้ใช้ การโอนสร้างเอกสารเสมอ
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