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กนกพล  เมอืงรกัษ ์
อานนท ์ หลงหนั



แทนที่

ระบบจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

ใหม่ เกา่



หลกัการท างานและความสามารถของระบบโดยทัว่ไป

แหล่งขอ้มูล(ที่มาของหนังสอื)

น าเขา้

ช่องทาง

เผยแพร่
ไฟลข์อ้มูล

กระดาษ /สแกน

อนาคต

รบั/ลงนาม-เกษียณ /สง่



ระบบจดัการเอกสารอเิล็กทรอนิกส ์

เฟสที่ 1 (ทดสอบใชร้ะบบ) ปจัจุบนั

• รบั – สง่หนงัสอื ระหว่างหน่วยงาน/ภายใน

เฟสที่ 2 (ใชง้านจรงิ) 1 ม.ค. 2563

• ลงนาม – เกษียนหนงัสอื (Mobile Apps)

เฟสที่ 3 (ความตอ้งการเพิม่เติม)

• แจง้ข่าวสาร

• อืน่ ๆ

การพฒันาระบบแบ่งเป็น 3 เฟส



หลกัการท างานของระบบเฟสที ่1

แหล่งขอ้มูล(ที่มาของหนังสอื)

น าเขา้
ไฟลข์อ้มูล

กระดาษ /สแกน

รบั-สง่



การรบั-ส่งหนงัสอืระหวา่งหน่วยงาน

รบั-สง่

หน่วยงานที่1

รบั-สง่

หน่วยงานที่2

รบั-สง่

หน่วยงานที่4

รบั-สง่

หน่วยงานที่3



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

https://e-doc.rmutsv.ac.th/

สามารถใชง้านระบบทัง้เครอืข่ายภายในและเครอืข่ายภายนอกมหาวทิยาลยั

https://e-doc.rmutsv.ac.th/


ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

เขา้สูร่ะบบดว้ย e-Passport



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 1. เตรยีมพรอ้มการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ

• เพิม่ต าแหน่งทางการบรหิารของหน่วยงาน



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

• เพิม่ต าแหน่งทางการบรหิารของหน่วยงาน



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

• เพิม่ผูใ้ชง้าน(ผูกกบัต าแหน่ง)

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

• ก าหนดเลขรบัหนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

• ก าหนดเลขสง่หนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 2. การสง่หนงัสอื

แหล่งขอ้มูล(ที่มาของหนังสอื)

น าเขา้
ไฟลข์อ้มูล

กระดาษ /สแกน

สง่



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

2. การสง่หนงัสอื

คลกิ

รายการหนงัสอืทีส่่ง เครื่องมอืใชใ้นการจดัการ/ตดิตาม

ส่งหนงัสอื



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

2. การสง่หนงัสอื

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ

กรอกรายละเอยีด



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

สิ้นสดุขัน้ตอนการสง่หนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

• ตดิตามหนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ตดิตามการสง่หนงัสอื

ดู



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบัหนงัสอื

ไฟลข์อ้มูล

รบั



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื(โหลดเอกสารเขา้ระบบ)



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื(โหลดเอกสารเขา้ระบบ)

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื(จดัเกบ็เอกสารเพือ่รอการเกษียน)

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนการรบัหนงัสอื(จดัเกบ็เอกสารเพือ่รอการเกษียน)

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบั-เกษียนหนงัสอื

กระดาษ /สแกน



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบั-เกษียนหนงัสอื

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบั-เกษียนหนงัสอื

บนัทึกค าเกษียน



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบั-เกษียนหนงัสอื

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 3. การรบั-เกษียนหนงัสอื

คลกิ

คลกิ

คลกิ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 4. การคน้หาหนงัสอื

ไฟลข์อ้มูล



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 4. การคน้หาหนงัสอื

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 4. การคน้หาหนงัสอื



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

ขัน้ตอนที่ 4. การคน้หาหนงัสอื (ผลลพัธก์ารคน้หา)



ของแถม

สาทติการปัม้ตรายาง

ขนาดรูปตรายาง

width 591 pixels 

height 295 pixels



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

1.คลกิ

2.คลกิ

3.คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

1.คลกิ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ

1.คลกิ

2.พมิพ์



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ



ขัน้ตอนการใชง้านระบบ




