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โครงการอบรม โครงการอบรม ““ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการระเบียบงานสารบรรณและการจัดการ
ความรู ความรู ((KMKM) ) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ((EE--

DocumentDocument))  มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร””

โครงการอบรม โครงการอบรม ““ระเบียบงานสารบรรณและการจัดการระเบียบงานสารบรรณและการจัดการ
ความรู ความรู ((KMKM) ) ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ((EE--

DocumentDocument))  มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร””

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

รองศาสตราจารย ดร. สมสรวง  พฤติกุล

ประเด็นการนําเสนอประเด็นการนําเสนอประเด็นการนําเสนอประเด็นการนําเสนอ

หลักการและแนวคิดการบริหารงานเอกสาร
งานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ชมซีดี เรื่องการจัดการเอกสารกระทรวง
การตางประเทศ

ฐ

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส

เอกสารเอกสาร  คือคือ  อะไรอะไร

    ขอมูลหรือสารสนเทศที่มีการบันทึกในรูปแบบ   ใด ๆ 
รวมถึงขอมูลท่ีบันทึกในระบบคอมพิวเตอร ท่ีจัดทําขึ้น 

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ู
รับไว โดยหนวยงานหรือบุคคลเพื่อการดําเนินงานตาม
หนาท่ี และมีการใชหรือเก็บรักษาเพื่อเปนหลักฐานของ
การดําเนินกิจกรรมนั้นๆ
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หนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ)หนังสือราชการ (ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ)

เอกสารที่เปน
หลักฐานในราชการ  

หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ

หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นซ่ึง
มิใชสวนราชการ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

มใชสวนราชการ

หนังสือที่หนวยงานอื่นซ่ึงมิใชสวนราชการหรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ

หนังสือราชการ  (ตอ)หนังสือราชการ  (ตอ)
เอกสารที่เปน
หลักฐานในราชการ  

เอกสารที่ราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานใน
ราชการ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย 
ระเบียบหรือขอบังคับ

ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ขอมูลขาวสารขอมูลขาวสาร  ((ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ขอมูลขาวสารของราชการฯ ขอมูลขาวสารของราชการฯ ))

สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราว ขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ 
ไมวาการสื่อความหมายนัน้จะทําไดโดยสภาพของสิ่งของนั้นเอง 

ื  ิ ี ใ ไ   ไ  ั ํ ไ  ใ ป

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

หรือผานวิธีการใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไว ในรูปของเอกสาร 
แฟม รายงาน หนังสอื แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม 
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
หรือวิธีอ่ืนใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
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ขอมูลขาวสารของราชการ ขอมูลขาวสารของราชการ ((ตาม พตาม พ..รร..บบ. . ขอมูลขาวสารของราชการฯ ขอมูลขาวสารของราชการฯ ))

ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ุ ู ฐ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน

    หลักการหลักการ                    
วงจรชีวิตเอกสารวงจรชีวิตเอกสาร
(Records Life(Records Life--

Cycle)Cycle) จัดทําจัดทํา

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ใช เก็บ และ   ดูแลใช เก็บ และ   ดูแล
รักษารักษา

กําจัดกําจัด

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอยระหวาง เอกสารกึ่งกระแส เอกสารส้ิน

กิจกรรม 

กลมเอกสาร 

จัดทํา ใช เก็บ กําจัด 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอยูระหวาง
กระแสการใช 

เอกสารกงกระแส
การใช 

เอกสารสน
กระแสการใช 

งานสารบรรณ งานจดหมายเหตุ 

กลุมเอกสาร 

กลุมงาน 

นักจัดการเอกสาร นักจดหมายเหตุ 

งานหนวยเก็บเอกสาร 

ผูรับผิดชอบ 

ทําลายจดหมายเหตุ
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หลักการหลักการจัดการเอกสารอยางตอเนื่อง จัดการเอกสารอยางตอเนื่อง ((Records Continuum)Records Continuum)

จัดทําจัดทํา

ออกแบบระบบงาน
เอกสาร

ใหความรูแกบุคลากร

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ใช เก็บ และดูแลใช เก็บ และดูแล
รักษารักษา

กําจัดกําจัด

จัดทําตารางกําหนดอายุ
เก็บเอกสาร ประเมินระบบงานเอกสาร

งานสารบรรณ

การออกแบบระบบการจัดการเอกสารการออกแบบระบบการจัดการเอกสาร

การสํารวจสภาพปจจุบันของการจัดการเอกสารขององคกร

การวิเคราะหภารกิจหลักและกิจกรรมขององคกร

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

วิเคราะหความตองการขององคกร

การออกแบบระบบงานเอกสารละจัดทําแบบพิมพเขียว

การนําไปปฏิบัติและกําหนดขอตกลงหรือกฎเก่ียวกับการจัดการ
เอกสาร

ตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
ช่ือ/ประเภทเอกสาร หนวยงาน กําหนดอายุเก็บ หมายเหตุ

ประกาศรับสมัครบุคลากร สวนงานบุคคล เก็บไว 1 ปแลวทําลาย

ใบลงเวลาปฏิบัติราชการ
ประจําวันของบุคลากร

ทุกสวนงาน เก็บไว 5 ปแลวทําลาย มีสรุปขอมูลแตละคนใน
แฟมประวัติ

แฟมประวัติบุคลากร สวนงานบุคคล หลังพนจากราชการ/งาน
แลวเก็บไมนอยกวา 10 ป
แลวทําลาย

บางแฟมถายเปน
ไมโครฟลม

ใบขอใชยานพาหนะ ทุกสวนงาน เก็บไว 1 ปแลวทําลาย

รายงานประจําป สวนงานวางแผน เก็บไวตลอดไป
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กิจกรรมงานสารบรรณกิจกรรมงานสารบรรณ

การจัดการใหเกิดเอกสาร

การจัดการเอกสารระหวางกระแสการใช

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

การจัดการเอกสารกึ่งกระแสการใช

การจัดการเอกสารสิ้นกระแสการใช

การจัดการเอกสารที่สําคัญที่สุด

เอกสารที่สําคัญที่สุด (Vital Records) คืออะไร

เอกสารที่หากองคกรไมมี หรือชํารุด สูญหายจะมี

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ุ ู
ผลทําใหองคกรไมสามารถดําเนินงานตอไปได 

การจัดการเอกสารที่สําคัญที่สุด

       คนหาและทําบัญชีรายการเอกสารที่สําคัญที่สุด

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

       กําหนดวิธีการจัดการ การจัดเก็บ การดูแลรักษา 
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ใ  ิใ  ิใ  ิใ  ิ

การใหความรูแกบุคลากรการใหความรูแกบุคลากรการใหความรูแกบุคลากรการใหความรูแกบุคลากร

••  ผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร••  ผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

•• ผใูชบริการเอกสารผใูชบริการเอกสาร•• ผใูชบริการเอกสารผใูชบริการเอกสาร

•• ป ับป ง บบให หมา สมกับสถาน กา ณ ลป ับป ง บบให หมา สมกับสถาน กา ณ ล•• ป ับป ง บบให หมา สมกับสถาน กา ณ ลป ับป ง บบให หมา สมกับสถาน กา ณ ล

กิจกรรมการประเมินระบบงานเอกสารกิจกรรมการประเมินระบบงานเอกสารกิจกรรมการประเมินระบบงานเอกสารกิจกรรมการประเมินระบบงานเอกสาร

••  ประเมินระบบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องประเมินระบบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง••  ประเมินระบบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่องประเมินระบบเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

•• ปรบปรงุระบบใหเหมาะสมกบสถานะการณและปรบปรงุระบบใหเหมาะสมกบสถานะการณและ

สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

•• ปรบปรงุระบบใหเหมาะสมกบสถานะการณและปรบปรงุระบบใหเหมาะสมกบสถานะการณและ

สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม

งานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีงานสารบรรณตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณวาดวยงานสารบรรณ

ฉบับ พ.ศ. 2526

่

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ฉบับที 2 พ.ศ. 2548
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กิจกรรมงานสารบรรณตามระเบียบฯ

การจัดทํา 
            การรับและการสง 

“งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร” เร่ิมต้ังแต 

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

                        การเก็บรักษา 
                                  การยืม 
                                         การทําลาย  

การจัดทําเอกสาร การจัดทําเอกสาร 

ชนิดหนังสือราชการ (หนังสือภายนอก หนังสือ
ภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ

 ื ่ ่ ื้ ื ไ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ประชาสัมพันธ หนังสือทีเจาหนาทีทําขืนหรือรับไวเปน
หลักฐานในราชการ)
รูปแบบหนังสือราชการแตละชนิด

การรับและสงเอกสาร การรับและสงเอกสาร 

วิธีการรับและทะเบียนรับ (จัดลําดับความสําคัญ 
ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ จัดแยก)

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

วิธีการสง ทะเบียนสง สมุดสงหนังสือ ใบรับ
หนังสือ
บัตรตรวจคน
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บัตรตรวจคน
เรื่อง .......................................  รหัส .................................

เลข

ทะเบียนรับ

ท่ี ลงวันที่ รายการ การปฏิบัติ

การเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร 

ลักษณะ/ประเภทการเก็บหนังสือ (เก็บระหวาง
ปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จ)

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ (หนวยเก็บ)

วิธีการเก็บหนังสือ (ประทับตรา ลงทะเบียน)

การเก็บเพื่อใชในการตรวจสอบ

การเก็บรักษาเอกสาร การเก็บรักษาเอกสาร ((ตอตอ))

อายุการเก็บหนังสือ 
การปฏิบัติตอหนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ป

่

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

การปฏิบัติตอหนังสือท่ียังไมถึงกําหนดทําลาย
การ(สงวน)รักษาหนังสือ 
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                                   บัญชีหนังสือสงเก็บ

ลําดับที่ ท่ี ลงวันที่ เร่ือง อายุการเก็บ หมายเหตุ

                                                  ทะเบียนหนังสือเก็บ.

ลําดับ
ท่ี

วันเก็บ เลข
ทะเบียนรับ

ท่ี เร่ือง รหัสแฟม กําหนดเวลา
เก็บ

หมายเหตุ

การเก็บหนังสือเพื่อการตรวจสอบ (ตามระเบียบ ฯ)

     การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวแตจําเปนจะตองใช
ในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยัง

 ็   ใ   ื่ ็ ป

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

หนวยเก็บของสวนราชการตามขอ 54 ใหเจาของเรืองเก็บเปน
เอกเทศโดยแตงตั้งเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความ
จําเปนจะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือนั้นไป
ยังหนวยเก็บของสวนราชการโดยถือปฏบัิติตามขอ 54 และขอ 
55 โดยอนุโลม
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อายุการเก็บหนังสือ (ขอ 10 ระเบยีบ ฯ ฉบับที่ 2)

โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ (ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการ)

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

)
หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของศาลหรือของพนักงาน

สอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนด
ไวเปนพิเศษแลวการเก็บใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผน
วาดวยการนั้น

อายุการเก็บหนังสือ (ขอ 10 ระเบยีบ ฯ ฉบับที่ 2) (ตอ)

หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชาและมีคุณคาตอการศึกษา 
คนควา วิจัย ใหเก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ตลอดไป หรือ ตามที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

กําหนด
หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลวและเปนคูสําเนาที่มีตนเร่ืองจะคนได

จากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป
หนังสือที่เปนเร่ืองธรรมดาสามัญซ่ึงไมมีความสําคัญและเปนเร่ืองที่เกิดข้ึน

เปนประจําเมื่อดําเนินการเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป

อายุการเก็บหนังสือ (ขอ 10 ระเบยีบ ฯ ฉบับที่ 2) (ตอ)

หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่
ไมเปนหลักฐานแหงการกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทาง
การเงิน รวมถึงหนังสือหรอืเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้
ผูกพันทางการเงินที่หมดความจําเปนในการใชเปนหลักฐานแหงการกอ 
ป ี่ ป โ ื ั ึ่ ิ ใิ ิ ป ี่ ป โ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

เปลียนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึงสิทธิในทางการเงิน เปลียนแปลง โอน สงวน 
หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงิน เพราะไดมีหนังสือหรือเอกสารอื่นทีส่ามารถ
นํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาว เมื่อสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินตรวจสอบแลวไมมีปญหาและไมมีความจําเปนตองใชประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป 

           หนังสือเก่ียวกับการเงินซึ่งเห็นวาไมมีความจาํเปนตองเก็บไวถึง 10 ปหรือ 5ป 
แลวแตกรณี ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
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การปฏิบัติตอหนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ป (ตาม ระเบียบ ฯ ฉบับที่ 2) 

    ทุกปปฏิทินใหสวนราชการจัดสงหนังสือท่ีมีอายุ
ครบ 20 ปนับจากวันที่ไดจัดทําขึ้นที่เก็บไว        
ณ สวนราชการ พรอมบัญชีสงมอบหนังสือ ฯ   

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

ณ สวนราชการ พรอมบญชสงมอบหนงสอ ฯ   
ใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปถัดไป  

           
 

                                   บัญชีสงมอบหนังสือครบ  20  ป ประจําป .....
กระทรวง................................................................. กรม...................................................
กอง .......................................................... วันที่ ..........................................................
                                                                                                                                                              แผนที่ ...........
ขอสงหนังสือครบ  ป มาเก็บไวที่สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ตามรายการขางลางนี้

ลําดับที่ รหัสแฟม ท่ี ลงวันที่ เลขทะเบียน เร่ือง หมายเหตุ

การเก็บหนังสือท่ียังไมถึงกําหนดทําลาย (ตามระเบียบ ฯ)

หนังสือท่ียังไมถึงกําหนดทําลายซึ่งสวนราชการเห็นวาเปนหนังสือท่ีมี
ความสําคัญและประสงคจะฝากใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 
กรมศิลปากร เก็บใหจัดทําบัญชีฝากหนังสือตามแบบที่กําหนด 

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

กรมศลปากร เกบใหจดทาบญชฝากหนงสอตามแบบทกาหนด 

หนังสือท่ีฝากเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร     
ใหถือวาเปนหนังสือของสวนราชการผูฝาก หากสวนราชการผูฝาก
ตองการใชหนังสือหรือขอคืน ใหทําไดโดยจัดทําหลักฐานตอกันไวให
ชัดเจน
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การรักษาหนังสือ (ตามระเบียบ ฯ)

ใหเจาหนาที่ระมัดระวังรักษาหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุก
โอกาส หากชํารุดเสียตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญ
หายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารดเสียหายจนไมสามารถซอมแซมให

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

หายตองหาสาเนามาแทน ถาชารุดเสยหายจนไมสามารถซอมแซมให
คงสภาพเดิมได ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวใน
ทะเบียนเก็บดวย

ถาหนังสือท่ีสูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่
เปนการแสดงเอกสารสิทธิใหดําเนินการแจงความตอพนักงาน
สอบสวน

การยืมการยืม

    การปฏิบัติการยืมหนังสือท่ีสงเก็บและหนังสือท่ีปฏิบัติยัง
ไมเสร็จ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

   บัตรยืมหนังสือ

บัตรยืมหนังสือ

รายการ ผูยืม ผูรับ วันยืม กําหนดสง ผูคืน วันสงคืน
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การทําลายการทําลาย

    การปฏิบัติการทําลายหนังสือ

ั ี ั ื ํ

รศ. ดร. สมสรวง พฤติกุล

   บัญชีหนังสือขอทําลาย

   คณะกรรมการทําลายหนังสือ

ขออนุมัติทําลายจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ



6/20/2011

1

การจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

Page 1

เอกสารอิเลก็ทรอนิกส คืออะไร

• ขอความ (เอกสาร) ที่ไดสราง สง รับ เก็บรกัษา 
หรือ ประมวลผลดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนกิส 

Page 2

รูปแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส

• Document format เปนไฟลท่ีผลิตจาก 
เวิรดโปรเซสเซอร เชน ไมโครซอฟตเวิรด ปลาดาว-
ออฟฟศ

Page 3

ออฟฟศ

• PDF format (Portable Document Format) เปนไฟล
เอกสารที่ถูกออกแบบใหสามารถเปดใชงานกับระบบ
คอมพิวเตอรตางระบบกันได



6/20/2011

2

รูปแบบของเอกสารอิเลก็ทรอนิกส (ตอ)
• Image (เอกสารภาพ) เปนไฟลที่ผลิตจากเครื่องมือที่เปนซอฟตแวร มี

รูปแบบที่ใชงาน เชน
JPEG format เปนรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บภาพได

หลายสี มีการบีบอัดขอมูล
่ ่

Page 4

PNG or GIF format เปนรูปแบบที่ออกแบบมาเพือ่เก็บ
ภาพ มีการบีบอัดขอมลูแบบไมมีการสูญเสียของคุณภาพ และสามารถ
ใชไดดีกับภาพสี ภาพสีเทา และขาวดํา

Bitmapping format เปนรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อเก็บ
ภาพในรูปแบบอื่น ๆ เปนจุดของภาพ

การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส คืออะไร

• กระบวนการควบคุมเอกสารอิเล็กทรอนิกส ต้ังแต
การจัดทํา การใช การเก็บและการคนคืน การดูแล
รักษา จนถึงการกําจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกสอยาง

Page 5

รกษา จนถงการกาจดเอกสารอเลกทรอนกสอยาง
เปนระบบ

การจัดทําหรอืการสรางเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

• Born Digital ใชโปรแกรมสรางเปนไฟลขอมูล
อิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ ตามแตโปรแกรมจะผลิตขึ้นมา

Digita ation ป ป ็ โ ใ 

Page 6

Digitazation แปลงรปูจากเอกสารแอนะล็อก โดยใช 
เครื่องสแกน กลองถายรูปดิจิทัล 



6/20/2011

3

การใชเอกสารอิเล็กทรอนิกส

• การทําทะเบียน

• รับ-สง

• ี / ั่

Page 7

• การเกษยน/สงการ

• การนําไปดําเนินงาน

การเก็บและการคนเอกสารอิเล็กทรอนิกส

• หมวดหมู

• ที่เก็บ

• เก็บเอกสารตัวเต็ม

Page 8

เกบเอกสารตวเตม

• เก็บขอมูลของเอกสารและขอมูลที่
เก่ียวของ (เมตะดาทา)

การกําจัด

• อายุการเก็บ

• โอนยายเก็บ

• ทําลายหรือโอนยายเอกสารจดหมายเหต

Page 9

• ทาลายหรอโอนยายเอกสารจดหมายเหตุ



6/20/2011

4

ระบบการจัดการเอกสาร

• โปรแกรมสําเร็จรูป เชน
• Infoma  
• Documentum 
• FileNet DTS

Page 10

• Open Text 
• OpenKM  

• TRIM 

• RecFind          

• ระบบที่พัฒนาสําหรับหนวยงาน

องคประกอบระบบการจัดการเอกสาร

Page 11

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

• เปนการจัดทําฐานขอมูลหนังสือราชการของสวน
ราชการ เพื่อใชในการกํากับติดตามและควบคุมหนังสือ
ราชการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา

Page 12

ชวยในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของงานสารบรรณ 
เชน การรับ-สงหนังสือ เปนตน

เปนเพียง ระบบ Document Tracking System (DTS)



6/20/2011

5

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

การรับสงขาวสารหรือหนังสอืผาน
ระบบสือ่สารดวยวิธกีารทางอเิล็กทรอนิกส

Page 13

(ตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวย
งานสารบรรณ ฉบับที ่2 พ.ศ. 2548) 

“เปนการจัดการเอกสารอยาง
ครบวงจรและควบคุมเอกสาร

ตั้งแตเมื่อแรกสราง”

ครบวงจร แบบ Pre-Action Controlครอบคลุมงานทุกพันธกิจของ
องคการ

แนวคิดหลัก: การจัดการเอกสาร 

Page 14

“มีระบบ/ระเบียบเดียว ท่ีจัดการ
เอกสารท้ังท่ีเปนกระดาษ
และอิเล็กทรอนิกส”

มีเคร่ืองมือ ระเบียบ พิธีปฏิบัติ  

“เปนการจัดการเอกสารท้ัง
กระดาษและอิเล็กทรอนิกส”

จัดการทั้งกระดาษและอิเล็กทรอนิกส

ระบบจัดการเอกสาร

E-mailsบันทึก/รายงาน Web pages Videoเอกสาร/แบบพิมพ Audioรูปภาพ

Unstructured Information

Page 15

กระบวนการจัดการเอกสาร ระบบงานคอมพิวเตอร

มาตรฐานอางอิง
มาตรฐานอางอิง

Record Keeping Policy FrameworkRecord Keeping Policy FrameworkISOISO 1548915489
ระเบียบ  พิธีปฏิบัติ 

โครงสรางหมวดหมูเอกสาร )
DIRKS ManualDIRKS Manual

ISOISO 1548915489



6/20/2011

6

กระบวนการจัดการเอกสาร 
F : กลุมกระบวนการจดัการ

แฟมเอกสาร
B : กลุมกระบวนการจัดการ
โครงสรางหมวดหมูเอกสาร

R : กลุมกระบวนการจัดการ
เอกสาร

Q : กลุมกระบวนการจัดการ
คุณภาพและความปลอดภัย

B1 : สรางหมวดหมูเอกสาร
        B1.1 : เสนอความตองการ

           เบื้องตน 
B1.2 : พิจารณาและวิเคราะห
           ผลกระทบ

F1 : การเปดแฟม
        F1.1 : ไมมีช้ันความลบั
        F1.2 : มีช้ันความลบั
F2 : การปดแฟม
F3  การยืมแฟมเอกสาร

R1 : การรับเอกสาร
        R1.1 : กระดาษ
              R1.1.1  ภายนอก ธปท.
              R1.1.2 ภายใน ธปท.
        R1 2 : อิเล็กทรอนิกส

Q1 : การจัดการสิทธิการใชงาน :    
เพ่ิม /ลบสิทธิเขาถึงเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส

Q2 : การตรวจติดตาม
ป ป ฟ

Page 16

           ผลกระทบ
        B1.3 : อนุมตัิความตองการ
        B1.4 : ดําเนินการและรบัมอบ
        

F3 : การยมแฟมเอกสาร
        F3.1 : จากสวนงาน
        F3.2 : จากหอจดหมายเหตุ
 F4 : การคืนแฟมเอกสาร
F5 : การโอน-รับโอนแฟมเอกสาร

         F5.1 : ระหวางสวนงาน
         F5.2 : ฝากศูนยเก็บเอกสาร        
 F6 : การจัดการแฟมเอกสารที่
         พนระยะใชงาน
   F6.1 : ทําลาย
         F6.2 : โอนหอจดหมายเหตุ

        R1.2 : อเลกทรอนกส
R2 : การสงเอกสาร
        R2.1  : กระดาษ
                    R2.1.1  ภายนอก ธปท.

R2.1.2 ภายใน ธปท.
R2.2  : อิเล็กทรอนิกส

R3 : การสรางเอกสาร
R4 : การจัดเก็บเอกสาร
R5 :การยืม/คืนเอกสาร

R5.1 การยืมเอกสาร
R5.2 การคืนเอกสาร

Q2.1 : เปด-ปดแฟม
Q2.2 : จัดเก็บเอกสาร

        Q2.3 : ทําลาย ฝากศูนยฯ โอนหอฯ
        Q2.4 : ยกเลิกช่ือแฟม
        Q2.5 : ทบทวนโครงสรางหมวดหมู

Q2.6 : แฟมเอกสาร/เอกสาร สูญหาย
Q3 : การจัดการชั้นความลับ
Q4 : การกําหนดมาตรฐาน
        Q4.1 : มาตรฐานการตั้งช่ือ

           Electronic File
Q4.2 : มาตรฐานการเขาถึงเอกสาร

        Q4.3 : มาตรฐานการกําหนด
                   อายุเอกสาร
        Q4.4 : มาตรฐานการกําหนด
                   เลขที่เอกสาร

การกราดเอกสารการกราดเอกสารการรบัเอกสารการรบัเอกสาร การสงเอกสารการสงเอกสาร การสรางเอกสารการสรางเอกสาร
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การยืมการยืม--คืนเอกสาร คืนเอกสาร / / แฟมแฟม
เอกสารเอกสาร

การคนหาเอกสารการคนหาเอกสารการจัดเกบ็เอกสารการจัดเกบ็เอกสาร



ที่  นร  ๐๑๐๔/             สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
              ทําเนียบรัฐบาล  กทม.  ๑๐๓๐๐ 

       กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูลบน Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

เรียน ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สาํนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

อ้างถึง หนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๑๑/๑๖๕๖  ลงวันที ่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ 

ตามหนังสือที่อ้างถึง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ฐานข้อมูลบน Website ของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบแบบสอบถามดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายเอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์) 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี ปฏิบัติราชการแทน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๒๒ 
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 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                       ศทก.    โทร. ๓๑๓ 

ที่   นร ๐๑๐๔/ว วันที่               ตุลาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง   โครงการฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 

เรียน ผู้บริหาร ผต.นร. หน.ส่วนราชการภายใน สปน. หน.ตสก. ผอ.กพบ. นิติกร ๙ ชช. ผอ.ส.กกภ.  
ผอ.สพช. ผอ.สพว. และ ผอ.สฉช.  

ตามท่ี สกร. ได้แจ้งว่าคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๓ ได้มีมติ
เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยดําเนินการติดต้ังฟอนต์สารบรรณและฟอนต์อื่น ๆ ทั้งหมด จํานวน ๑๓ ฟอนต์ 
ของสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเข้าไปในระบบปฏิบัติการ 
Thai OS และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  
โดยให้รับความเห็นและข้อสังเกตของสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) ที่เห็นควรให้
จัดพิมพ์ตัวเลขเป็นเลขไทยโดยขอให้ส่วนราชการในสังกัด สปน. ทราบและถือปฏิบัติต่อไป  นั้น 

ในการนี้ ศทก. ได้ดําเนินการดาวน์โหลดฟอนต์ทั้ง ๑๓ ฟอนต์ มาติดต้ังในระบบอินทราเน็ต
ของ สปน. (http://intraopm/intranet/ --> งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร --> ดาวน์โหลด 
๑๓ ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย) พร้อมคู่มือการติดต้ังสําหรับให้ทุกหน่วยงานใน สปน. ดาวน์โหลดไปติดต้ังที่
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

(นางมณีรัตน์  นิลพันธ์) 
ผอ.ศทก. 

http://intraopm/intranet/
k_toey
Line
ประมาณ๑.๕ ซม.

k_toey
Line
๑.๕ ซม.

k_toey
Text Box
ตั้งค่าระยะบรรทัดทั้งหมด เป็น หนึ่งเท่า หรือ Single* ระยะบรรทัดสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสม *

k_toey
Text Box
ระยะ ก่อนหน้า/Before 6 pt

k_toey
Text Box
ระยะ ก่อนหน้า/Before 6 pt

k_toey
Line
กั้นหลัง๒ ซม.

k_toey
Line
ระยะย่อหน้า ๒.๕ ซม.

k_toey
Line
กั้นหน้า ๓ ซม.

k_toey
Text Box
(1 Enter+Before 6 pt)

k_toey
Text Box
(1 Enter+Before 6 pt)

k_toey
Text Box
(เว้น ๓ บรรทัด = 4 Enter)

k_toey
Text Box
(1 Enter)



ที่ นร ๐๑๐๔/            

ถึง  สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

ตามหนังสือสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่ กค ๑๐๑๑/๑๖๕๖  ลงวันที่  ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ แจ้งว่า 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จะทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฐานข้อมูลผ่าน Website 
(www.fpo.go.th) ของ สศค. เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับปรุงฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการให้มากย่ิงขึ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ฐานข้อมูลบน Website ของ สศค. เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
    กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร.  ๐ ๒๒๘๐ ๗๓๖๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๘๑ ๖๗๒๒ 

http://www.fpo.go.th/
k_toey
Line
ประมาณ๑.๕ ซม.

k_toey
Line
๓ ซม.

k_toey
Text Box
ตั้งค่าระยะบรรทัดทั้งหมด เป็น หนึ่งเท่า หรือ Single* ระยะบรรทัดสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสม *

k_toey
Text Box
(1 Enter+Before 6 pt)

k_toey
Text Box
(2 Enter+Before 12 pt)

k_toey
Line
ระยะย่อหน้า ๒.๕ ซม.

k_toey
Line
กั้นหน้า ๓ ซม.

k_toey
Line
กั้นหลัง๒ ซม.

k_toey
Text Box
(เว้น ๓ บรรทัด = 4 Enter)

k_toey
Text Box
(1 Enter+Before 6 pt)

k_toey
Text Box
(1 Enter+Before 6 pt)

k_toey
Text Box
(1 Enter)

k_toey
Text Box
(เว้น ๓ บรรทัด = 4 Enter)

k_toey
Text Box
(1 Enter)

k_toey
Text Box
(1 Enter)



1

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

เป็นระบบที่นําเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการรับ - ส่งเอกสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจัดเก็บเป็นไฟล์เอกสารแบบ
ดิจิตอล ซ่ึงสามารถค้นหา เรียกดู และตรวจสอบติดตามเอกสารจาก
คอมพิวเตอร์ได้ทุกท่ีทุกเวลา

วัตถุประสงควัตถุประสงค

เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสารระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ให้สะดวก รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน

เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย และลด
การใช้กระดาษ

การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสการดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่าจ้าง  บริษัท แอ๊ดว้านซ์ วิชั่น ซิสเท็มส์ จํากัด    
ออกแบบจัดทําซอฟท์แวร ์  ด้วยงบประมาณ 1,070,000  บาท  โดยเริ่มต้น
ดําเนินโครงการในเดือนกันยายน 2546 – เดือนกรกฎาคม 2547   จากนั้น 
มหาวิทยาลัยได้ดําเนนิการด้านต่างๆ  ดังนี้

แนะนํารายละเอยีดของระบบและการนําไปใช้งานเบื้องต้น ให้ทุก
หน่วยงานทราบ  ในวันที ่21 มิถุนายน 2547

ทดลองใช้ระบบเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2547

1.

2.



2

การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ((ตอตอ))

จัดฝึกอบรมการติดต้ังโปรแกรมและขัน้ตอนการใช้งานภาคปฏิบัติ
ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายใหม้ีสิทธิเข้าถึงระบบของแต่ละหน่วยงาน  4 วิทยาเขต  
ในวันที่ 7  13  20 และ 23 กรกฎาคม 2547

3.

ในวนท 7, 13, 20 และ 23 กรกฎาคม 2547

จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมกับระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร (MIS)  อื่นๆ  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2547  ณ โรงแรมจอมเทียน  
ปาล์มบีช  จังหวัดชลบุรี   เพื่อระดมความคิดและหารือถึงข้อดีขอ้เสีย และ
ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง
จากการใช้งาน

4.

การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การดําเนินการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ((ตอตอ))

เริ่มรับ - ส่งเอกสารระบบคู่ขนาน (ระบบปกติ+ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์)  ต้ังแต่เดือนมกราคม 2548

่

5.

จัดโครงการอบรมให้บุคลากรผู้มีหน้าที่หลักในการเปิดอ่านและรับ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน  ท้ัง 4 วิทยาเขต  ในวันที่  23, 27
มกราคม และ 3 กุมภาพนัธ์ 2549

เริ่มรับ - ส่งเอกสารประเภทเรื่องแจ้งเพือ่ทราบหรอืเรื่องเวียนด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงทางเดียว  ต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2549

6.

7.

ผูมีสิทธิใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสประจําหนวยงานผูมีสิทธิใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสประจําหนวยงาน

คณบดีคณะ/ผอ.กอง / สถาบนั / 
ศูนย์ / สํานัก หรือ หัวหน้าหนว่ยงาน

จํานวน  1  รายจานวน  1  ราย

เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ทําหน้าที่รับ - ส่งเอกสารด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

จํานวน 5 – 6 ราย

เลขานุการ
ประจําหน่วยงาน / คณะวิชา  

จํานวน  1  ราย
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ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  ((ตอตอ))

ปจจุบัน  งานสารบรรณ  กองกลาง  งานสารบรรณ  กองกลาง  เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบควบคุมการใช

งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  (E-Document) โดยมี ศูนยคอมพิวเตอร ศูนยคอมพิวเตอร 

ชวยดูแลดานเทคนิค และการจัดการระบบเครือขาย

การทํางานของระบบ  การทํางานของระบบ  ประกอบด้วย

งานสร้างเอกสาร

งานรับเอกสาร

งานเวียนเอกสาร

ระบบจัดเก็บหรือสแกนเอกสาร

สร้างสร้าง//สแกนสแกน รับเอกสารรับเอกสาร

การใช้งานระบบ

สมุดรายชื่อสมุดรายชื่อ

ตราประทับตราประทับ

เส้นทางเอกสารเส้นทางเอกสาร

ค้นหาเอกสารค้นหาเอกสาร

กําหนดกําหนด
รายละเอียดในรายละเอียดใน
การส่งเอกสารการส่งเอกสาร

เอกสารเอกสาร

ส่งเอกสารส่งเอกสาร

ประทับตราประทับตรา
ออกเลขรับออกเลขรับ

ข้อความข้อความ
แนบท้ายแนบท้าย

บริการเพื่อเขาถึงเอกสารบริการเพื่อเขาถึงเอกสาร

B k ffi Web

http://doc.su.ac.thAddress

Back office Web
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เขาถึงบริการเอกสารเขาถึงบริการเอกสาร

บริการเอกสารผาน บริการเอกสารผาน BackOfficeBackOffice
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บริการเอกสารผาน บริการเอกสารผาน WebWeb
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โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องและกรอกข้อมลูตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงาน 
 

มีความประสงค์ขอ     สมัครใหม่ (ไม่มสีิทธิเข้าถึงเอกสารของของหน่วยงาน)    ยกเลิกผู้ใช้งาน (เนื่องจาก......................................................) 
                            เพิ่มเตมิสิทธิในการเข้าถึงเอกสารของหนว่ยงาน  (โปรดระบหุน่วยงานท่ีให้สิทธิ .................................................................)  
                            เปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าถึงเอกสารของหน่วยงาน  (โปรดระบผุู้มสีิทธิ เดิม ...................................................................)  
 

ชื่อภาษาไทยตัวบรรจง   นาย   นาง   นางสาว  ช่ือ.................................................. นามสกุล..................................................................... 
 

First Name  
 

Last Name              
 

สถานภาพ      ข้าราชการ          พนักงานในสถาบันอุดมศกึษา      พนักงานราชการ      นักวิจัย / ผู้ช่วยนักวิจัย        
                  อาจารย์พิเศษ      ลูกจา้งช่ัวคราว                        อื่นๆ ระบุ......................... 
 

ต าแหน่ง...................................................สังกัดภาควิชา/กอง/ฝ่าย...................................................คณะ/สถาบัน/ส านัก........................................... 
 

กรณีเป็นสมาชกิ SuNet  ช่ือบัญชีผู้ใช้ (Login Name) ปัจจุบันคือ   
 

ลงช่ือ................................................................................. 
     (                                                          ) 

ต าแหน่ง............................................................................ 
............../............./.......... 

 

ค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน 
ขอรับรองว่า ข้อมูลของบุคคลข้างต้นเป็นความจริง 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม.......................................................................................................................................................................................................................... 

ลงชื่อ................................................................................... 
     (                                                            ) 

ต าแหน่ง.............................................................................. 
............../............./.......... 

 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ 
 เรียน .......................................................................................... 

งานสารบรรณ กองกลาง ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
 

กรณีสมัครใหม่ ชื่อผู้ใช้งาน (Login) ที่ก าหนดให้คือ 
                                                         
 

  ลงชื่อ................................................................................... 
     (                                                            ) 

ต าแหน่ง.............................................................................. 
............../............./.......... 

                    

                    

             

            

แบบค าขอสมัคร/เปลี่ยนแปลงสิทธิ/ยกเลิกผู้ใช้งาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
กองกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

 

หมายเหตุ  การเข้าใช้งานระบบคร้ังแรก (ไม่มีรหัสผ่าน) ให้กรอกเฉพาะชื่อผู้ใช้งานแล้วกดตกลง จะปรากฏหน้าจอแจ้งให้ก าหนดและยืนยันรหัสผ่านเร่ิมต้นด้วยตนเอง 
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