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2 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับสมบูรณ ์

บทน า 
 

ระบบงานสารบรรณหรือระบบงานบริหารเอกสารเป็นระบบหนึ่งที่ได้พัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใช้แทน
การปฏิบัติงานด้วยสมุดทะเบียน แต่ยังคงรักษาและยึดถือ  รูปแบบ  วิธีการ  ไว้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  เป็นระบบที่ใช้ควบคุมและติดตามเอกสาร  หนังสือราชการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

“ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  ฉบับนี้จึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน  การบริหาร
เอกสารหรือการควบคุมงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน    อันจะส่งผลดีต่อการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรยิ่งขึ้น  โดยภายในระบบสารอิเล็กทรอนิกส์ประกอบไป
ด้วยระบบต่าง ๆ ดังนี้ 

 ระบบส่งหนังสือและหนังสือเวียนภายใน 

 ระบบรับหนังสือจากภายนอก 

 ระบบหนังสือรับรอง,ค าสั่ง,ประกาศ 

 ระบบค้นหาและรายงานการรับและส่งหนังสือ 
 
 

งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ฯ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
       ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗     



 1 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับสมบูรณ ์

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
การเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มีขั้นตอนดังนี้ 

1. เข้าสูร่ะบบด้วย URL=>  http://pmis.pcru.ac.th/pb_e-saraban/ 
2. ใส่ชื่อและรหัสผ่าน 
3. คลิกเข้าสู่ระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ 

 
เมื่อเข้าสู่ระบบจะมีหน้าต่างการใช้งานตามรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 หน้าจอแสดงการใช้งาน 
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การสร้างหนังสือรับจากภายนอก 

 
หนังสือภายนอกในที่นี ้หมายถึงหนังสือที่ถูกส่งมาจากภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เช่นมาจาก

มหาวิทยาลัยอื่น ส่วนกลาง หน่วยงาน หรือ กระทรวงฯ เป็นต้น  
 

ตัวอย่างการสร้างหนังสือรับจากภายนอก 
 

1. คลิก + หน้าเมนูหนังสือรับ 
2. คลิกรับหนังสือจากภายนอก 
3. คลิกหนังสือทั่วไป 

 
รูปที่ 3 การสร้างหนังสือรับจากภายนอก 

 
4. กรอกรายละเอียดหนังสือ และออกเลขหนังสือ 

 ใส่วันที่และเลขท่ีหนังสือตามหนังสือฉบับนั้น 
 ใส่ชั้นความเร็วและความลับ 
 ใส่รายละเอียดและผู้ลงนาม 

 ช่องการปฏิบัติงาน  ให้  ช่อง “รอเอกสารตัวจริง” หรือ   ชอ่ง“ด าเนินการได้ทันที่”  เพ่ือให้
หน่วยงานที่รับหนังสือทราบว่าสามารถด าเนินการได้ทันที่หรือต้องรอเอกสารตัวจริง 

 คลิกออกเลขหนังสือ 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81&num=10&hl=th&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=dHjJ-JeEUbN6tM:&imgrefurl=http://www.faodoo.com/PACKAGE9.html&docid=hDeZ0MLVEVTPZM&imgurl=http://www.thaiandwebthai.com/images/bigicon/ok.gif&w=26&h=29&ei=mxhcUK2WBJCGrAfouICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=276&dur=3967&hovh=29&hovw=26&tx=91&ty=25&sig=110646384768985540618&page=3&tbnh=29&tbnw=26&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:48,i:266
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81&num=10&hl=th&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=dHjJ-JeEUbN6tM:&imgrefurl=http://www.faodoo.com/PACKAGE9.html&docid=hDeZ0MLVEVTPZM&imgurl=http://www.thaiandwebthai.com/images/bigicon/ok.gif&w=26&h=29&ei=mxhcUK2WBJCGrAfouICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=276&dur=3967&hovh=29&hovw=26&tx=91&ty=25&sig=110646384768985540618&page=3&tbnh=29&tbnw=26&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:48,i:266
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รูปที่ 4 หน้าฟอร์มกรอกข้อมูลหนังสือ 

 
5. ระบบออกเลขที่หนังสือ เลขที่รับ วันที่รับ และเวลาที่รับ 

 
รูปที่ 5 ระบบแจ้งเลขท่ีหนังสือ 

 
ในขั้นตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่น า  
- เลขทะเบียนรับภายนอก  
- วันที่ 
- เวลา 
ทีร่ะบบออกให้นี้ไปกรอกลงในช่องที่ประทับตรายาง  ตามนี้  => 
 

ชื่อหน่วยงาน 
เลขที่รับ   6    . 
วันที่  17 ส.ค.54 
เวลา 14.45 น. 

การปฏิบัติงาน    ด าเนินการได้ทันที                      
                      รอเอกสารตัวจริง 
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6. น าเสนอหนังสือต่อผู้บริหาร 
7. ส่งต่อหนังสือ 

หลังจากท่ีสร้างหนังสือรับจากภายนอก และน าเสนอผู้บริหาร เมื่อได้หนังสือท่ีเกษียนเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งต่อ
ให้กับหน่วยงานอื่นให้ท าตามตัวอย่างดังนี้ 

 คลิกเมนูหนังสือภายนอก(รับแล้ว)  
 คลิกท่ีซองจดหมายเพ่ือส่งต่อหนังสือที่สร้างไว้ 

 

 
รูปที่ 6  แสดงหนังสือภายนอก(รับแล้ว) 

8. เลือกหน่วยงานเพื่อส่งต่อ 

 
รูปที่ 7  หน้าการส่งต่อ 

 

 
รูปที่ 8  เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 หน่วยงาน) 

 

 
รูปที่ 9 คลิกยืนยันหากเลือกเสร็จ 
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รูปที่ 10 แสดงรายชื่อหน่วยงานที่เลือก 

 
หมายเหตุ 1. การเลือกหน่วยงานหากมีการเลือกหน่วยงานผิด จะไม่มีปุ่มลบหรือเคลียร์ให้คลิกที่ปุ่มยกเลิกแล้ว   
             เข้าสู่หน้าส่งต่อเพ่ือเลือกหน่วยงานใหม่ 
             2. หากไม่มีการส่งหนังสือต่อไปยังหน่วยงานอ่ืน  ให้ท าการแนบไฟล์และคลิกจบเอกสาร     
 

9. แนบไฟล์เอกสาร 
 คลิกปุ่มน าเข้าจากเครื่องสแกนหากมีจ านวน 1 หน้า 
 คลิก Browse… หากมีมากกว่า 1 หน้า เพื่อเลือกไฟล์จากท่ีเตรียมไว้ (หากมีจ านวนหลายหน้าแนะน าว่า

ควรสแกนโดยใช้โปรแกรมสแกนหนังสือท่ีมีหลายหน้าเพื่อให้อยู่ในไฟล์เดียว) 

 
รูปที่ 11 การแนบไฟล์หนังสือ 

 

 
รูปที่ 12 แสดงไฟล์ที่แนบจ านวน 1 รายการ หากไม่ต้องการให้คลิกท่ีลบแล้วแนบใหม่ 
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10. ระบคุ าเกษียนหนังสือ 

 
รูปที่ 13  ระบคุ าเกษียนหนังสือ 

 

 
รูปที่ 14 ใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้เกษียนหนังสือ 

 
หมายเหตุ  รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านในการเกษียนหนังสือจะต้องตรงกับการล็อกอินเข้าใช้งานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก 
 

 
 

รูปที่ 15 บันทึกค าเกษียนหนังสือ 
 

 
รูปที่ 16 เมื่อบันทึกเกษียนหนังสือเสร็จระบบจะแสดงข้อความเกษียนหนังสือและชื่อผู้เกษียนหนังสือ 

 
หมายเหตุ  หากเกษียนหนังสือการต้องการแก้ไขค าเกษียนหนังสือจะแก้ไขได้เฉพาะของตนเองเท่านั้น 
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11. ส่งเอกสาร (ขั้นตอนสุดท้าย) 

 
รูปที่ 17 ส่งเอกสาร 

 

 
รูปที่ 18 แสดงข้อความผลการส่งต่อ 

 

เร่ืองอื่นๆ เกี่ยวกับการส่งหนังสือ 
หน้าต่างหนังสือภายนอก(รับแล้ว) เมื่อใช้เมาส์ชี้ท่ีรูปซองจดหมาย  จะมีข้อความบอกจ านวนครั้งการส่งต่อ 

 
รูปที่ 19 หน้าต่างหนังสือภายนอก (รับแล้ว) 
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การดูหนังสือที่ถกูส่งต่อ 
หนังสือส่งต่อ หมายถึงหนังสือที่มีการรับ และส่งต่อให้หน่วยงานอื่นเช่น 

 หนังสือรับจากภายนอก และส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน 

 หนังสือที่รับจากภายใน และส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน 

 
 

รูปที่ 20 รายการหนังสือที่รับ  
 

การดึงหนังสือกลบั 
หากหนังสือที่ถูกส่งมีปัญหาหรือส่งผิด ให้เข้าเมนูหนังสือส่งต่อ และคลิกท่ีดึงหนังสือกลับตามรูปที่ 21 

 กากบาทดึงกลับไม่ได้เนื่องจากมีการรับหนังสือนั้นแล้ว 

 รูปสีเขียวดึงหนังสือกลับได้  และต้องใส่เหตุผลของการดึงหนังสือกลับ 

 รูปสีชมพูดึงหนังสือกลับมาแล้ว 

 
รูปที่ 21 การดึงหนังสือกลับ 
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การยกเลิกหนังสือ 
หากไม่สามารถดึงหนังสือกลับมาได้ ให้เข้าเมนูหนังสือภายนอกรับแล้ว และคลิกยกเลิก  การคลิกยกเลิก

หนังสือจะต้องท าการใส่เหตุผลของการยกเลิกหนังสือทุกครั้ง ตามรูปที ่22 

 
 
 
 
 
 

เมื่อท าการยกเลิกหนังสือฉบับนั้นจะแสดงข้อความดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 22 การยกเลิกหนังสือที่รับจากภายนอก 
 

หมายเหตุ  หากท าการยกเลิกหนังสือจะไม่สามารถท าการแก้ไขหนังสือฉบับนั้นได้อีก  นอกเสียจากจะท าการสร้าง
เอกสารขึ้นมาใหม่และท าตามกระบวนการต่อไป  
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การรับหนังสือ 
 
จากตัวอย่างการสร้างหนังสือที่รับจากภายนอก และมีการส่งต่อถึงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เมื่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบจะเห็นหนังสือภายในค้างรับในหน้าแรกทันที  หากอยู่หน้าอ่ืนแล้วต้องการดูหนังสือภายในค้างรับ
ให้คลิกท่ีเมนูหนังสือภายในค้างรับ 

จากรูปตัวอย่างที่ 23 เราจะเห็นหนังสือที่ถูกส่งมาพร้อมกับมีไฟล์แนบเป็นรูป   หากไม่มีไฟล์แนบจะไม่มีรูปนี้ 
 

 
รูปที่ 23 หน้าหนังสือภายใน(ค้างรับ) 

 

 
การรับหนังสือให้ท าตามขั้นตอนดังนี ้
 

1. คลิกรูปซองจดหมายตามรูปที่ 24 
 

 
รูปที่ 24 การรับหนังสือ 
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2. คลิกปุ่มรับเอกสาร ตามรูปที่  25 
 

 
รูปที่ 25 หน้าต่างการรับหนังสือ 

 

 
รูปที่ 26 หน้าต่างแสดงข้อความ เลขที่ และวันเวลาที่รับหนังสือ 

 
 
 
ขั้นตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่น าเลขท่ีรับหนังสือกรอกลงในที่ประทับตรายาง 
- เลขทะเบียนรับภายนอก  
- วันที่ 
- เวลา 
ที่ระบบออกให้นี้ไปกรอกลงในช่องที่ประทับตรายาง  ตามนี้  => 
 
 
  

ชื่อหน่วยงาน 
เลขที่รับ   7    . 
วันที่  18 ส.ค.54 
เวลา 10.54 น. 
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3. การเปิดไฟล์แนบ 

 คลิกเมนูหนังสือภายใน(รับแล้ว) 

 คลิกท่ีรูป  เพ่ือเปิดไฟล์แนบ 
 

 
รูปที่ 27 หน้าต่างแสดงหนังสือภายในรับแล้ว 

 
 

4. คลิกที่  ตามรูปที่ 28 เพื่อเปิดไฟล์แนบและพิมพ์น าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
รูปที่ 28 หน้าจอแสดงการเปิดไฟล์แนบ 
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5. การส่งต่อหนังสือภายใน 
การส่งต่อหนังสือ  นั่นหมายความว่า  หนังสือฉบับนี้ยังไม่สิ้นสุดกระบวนการเดินหนังสือ  ต้องมีการส่งต่อให้

หน่วยงานอื่น  เพื่อปฏิบัติตามค าสั่งการของหนังสือที่เกษียน  โดยเจ้าหน้าที่ต้องสแกนหนังสือเพ่ือเตรียมแนบไฟล์ 
วิธีการส่งต่อหนังสือ 

     เข้าเมนูหนังสือภายในรับแล้ว  ตามรูปที่ 27 ค้นหาหนังสือเรื่องที่ต้องการและคลิกส่งต่อที่รูปซองจดหมาย  
หรือ  เหมือนตัวอย่างการสร้างหนังสือรับจากภายนอก  ในขั้นตอนที่ 7(หน้า 4) 

 
 

6. จบเอกสาร 
ในขั้นตอนสุดท้ายของการรับหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานท าการจบเอกสารดังรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 การจบเอกสาร 

 

 
รูปที่ 30 การยืนยันการจบเอกสาร 
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รูปที่ 31 หน้าจอแจ้งการจบเอกสาร 
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การสร้างหนังสือส่ง และหนังสือเวียน ภายใน 
 

การสร้างหนังสือส่งและหนังสือเวียนภายในมีลักษณะการสร้างที่เหมือนกัน ดังนั้นตัวอย่างการสร้างจะอธิบาย
การสร้างเฉพาะหนังสือส่งเท่านั้น ส่วนการสร้างหนังสือเวียนให้ท าตามตัวอย่างการสร้างหนังสือส่ง 

ตัวอย่างการสร้างหนังสือส่งภายใน 
1. คลิก + ที่หัวข้อเมนูหนังสือส่งและหนังสือเวียน 
2. คลิกเมนูสร้างหนังสือภายใน  
3. คลิกหนังสือทั่วไป 

 
รูปที่ 32 การสร้างหนังสือภายใน 

 
ต้องการสร้างหนังสือเวียนภายใน ใหค้ลิกสร้างหนังสือเวียนภายในตามรูปที่ 33 

 

 
รูปที่ 33 การสร้างหนังสือเวียนภายใน 
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4. กรอกรายละเอียดหนังสือส่งภายใน  และออกเลขหนังสือ 
 เลือกวันที่สร้าง 
 ชั้นความเร็ว และชั้นความลับ 
 กรอกรายละเอียด เรื่อง เรียน ข้อความ 
 ระบชุื่อผู้ลงนามและระบุต าแหน่ง 

 ช่องการปฏิบัติงาน  ให้  ช่อง “รอเอกสารตัวจริง” หรือ   ชอ่ง“ด าเนินการได้ทันที่”  เพ่ือให้
หน่วยงานที่รับหนังสือทราบว่าสามารถด าเนินการได้ทันที่หรือต้องรอเอกสารตัวจริง 

 คลิกออกเลข 

 
รูปที่ 34 หน้าจอบันทึกรายละเอียดหนังสือส่งภายใน 

5. น าเลขท่ีหนังสือใส่ในเอกสารน าเสนอ 
เมื่อคลิกออกเลขหนังสือระบบจะท าการสร้างเลขทีห่นังสือให้โดยอัตโนมัติ ให้เจ้าหน้าที่น าเลขที่หนังสือที่ได้

น าไปใส่ในเอกสารเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

 
รูปที่ 35 หน้าจอแสดง เลขท่ีและวันเวลาที่สร้าง  

การปฏิบัติงาน    ด าเนินการได้ทันที                      
                      รอเอกสารตัวจริง 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81&num=10&hl=th&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=dHjJ-JeEUbN6tM:&imgrefurl=http://www.faodoo.com/PACKAGE9.html&docid=hDeZ0MLVEVTPZM&imgurl=http://www.thaiandwebthai.com/images/bigicon/ok.gif&w=26&h=29&ei=mxhcUK2WBJCGrAfouICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=276&dur=3967&hovh=29&hovw=26&tx=91&ty=25&sig=110646384768985540618&page=3&tbnh=29&tbnw=26&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:48,i:266
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81&num=10&hl=th&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=dHjJ-JeEUbN6tM:&imgrefurl=http://www.faodoo.com/PACKAGE9.html&docid=hDeZ0MLVEVTPZM&imgurl=http://www.thaiandwebthai.com/images/bigicon/ok.gif&w=26&h=29&ei=mxhcUK2WBJCGrAfouICgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=931&vpy=276&dur=3967&hovh=29&hovw=26&tx=91&ty=25&sig=110646384768985540618&page=3&tbnh=29&tbnw=26&start=48&ndsp=27&ved=1t:429,r:12,s:48,i:266
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6. เตรียมส่งหนังสือภายใน 
เมื่อหนังสือที่น าเสนอต่อผู้บริหารถูกเกษียนเรียบร้อยแล้ว และต้องการส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้

ท าดังนี้ 
 คลิกเตรียมส่งหนังสือภายใน 
 คลิกซองจดหมายเพ่ือส่ง 

 
รูปที่ 36 หน้าจอแสดงรายการหนังสือเตรียมส่ง 

 
7. แนบไฟล์หนังสือ 

 
รูปที่ 37 หน้าจอเตรียมส่งหนังสือภายใน 
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รูปที่ 38 หน้าจอการแนบไฟล์ 

 

 
รูปที่ 39 หน้าจอแสดงไฟล์แนบ 

 
8. ระบุค าเกษียนหนังสือ 

 
รูปที่ 40 การระบุค าเกษียนหนังสือ 

 

 
รูปที่ 41 ใส่ชื่อและรหัสผ่านของผู้เกษียนหนังสือ 
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รูปที่ 42 บันทึกค าสั่งการ 

 

 
รูปที่ 43 แสดงค าสั่งการและชื่อผู้สั่งการ 

 
 

9. เลือกรายช่ือหน่วยงานที่ต้องการส่ง 
 

 
รูปที่ 44 เลือกรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการส่งต่อ 
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รูปที่ 45 หน้าจอการเลือกรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการส่งต่อ 

 
10. ส่งเอกสาร 

ตรวจดูรายชื่อที่ต้องการส่ง หากถูกต้องให้คลิกส่งเอกสาร   หากไม่ถูกต้องให้คลิกยกเลิก 
และเข้าสู่หน้าต่างนี้ใหม่ และเลือกรายชื่อหน่วยงานที่ต้องการอีกครั้ง 

 
รูปที่ 46 หน้าจอการส่งเอกสาร 
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เร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งหนังสือภายใน 
 
การดึงหนังสือกลับ และการยกเลิก 

หากหนังสือที่ส่งไปยังไม่สมบูรณ์หรือมีปัญหาเราสามารถดึงกลับได้แต่ต้องท าให้ทันที ถ้าหากปลายทางหรือ
หน่วยงานนั้นท าการรับหนังสือแล้ว  จะไม่สามารถดึงหนังสือกลับได้ หากดึงกลับไม่ได้ให้ใช้การยกเลิก 

 ปุ่มดึงกลับ  ( เมื่อดึงกลับแล้วจะเปลี่ยนสีเป็นชมพู  และปลายทางจะเป็นรูป  ) 

 ดึงกลับไม่ได้ 

 ปุ่มยกเลิก 
 

 
 

รูปที่ 47 การดึงหนังสือกลับ 
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การรับหนังสือภายใน 
1. คลิกที่ซองจดหมายตามรูปที่ 48 

 
รูปที่ 48 หน้าจอแสดงหนังสือภายในค้างรับ 

2. คลิกรับเอกสารตามรูปที่ 49 

 
รูปที่ 49 หน้าจอการรับเอกสาร 

 
3. การน าเลขท่ีรับหนังสือกรอกในที่ประทับตรายาง 

 

 
รูปที่ 50 แสดงข้อความ เลขท่ีและวันเวลาที่รับหนังสือ 
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ขั้นตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่น าเลขท่ีรับหนังสือกรอกลงในที่ประทับตรายาง 
- เลขทีร่ับ  
- วันที่ 
- เวลา 
ที่ระบบออกให้นี้ไปกรอกลงในช่องที่ประทับตรายาง  ตามนี้  => 
 
หากต้องการกรอกเลขที่รับลงในตรายางในภายหลัง สามารถท าได้ดังรูปที่ 51 
 

 
รูปที่ 51 แสดงการรับหนังสือภายใน 

 
4. เปิดไฟล์แนบ 
 

 
รูปที่ 52 การเข้าหน้าจอแสดงไฟล์แนบ 

 
 
 

ชื่อหน่วยงาน 
เลขที่รับ   1    . 
วันที่  20 ส.ค.54 
เวลา 14.31 น. 
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เปิดไฟล์แนบและพิมพ์น าเสนอต่อผู้บริหาร 

 
รูปที่ 53 หน้าจอการเปิดไฟล์แนบ 

5. จบเอกสาร 
 ขั้นตอนสุดท้ายของการรับหนังสือคือการจบเอกสาร ให้ท าการจบเอกสารตามรูปที่ 54 

 
รูปที่ 54 การด าเนินการจบเอกสาร 

 

 
รูปที่ 55 การจบเอกสาร 
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รูปที่ 56 หน้าจอยืนยันการจบเอกสาร 

 

 
รูปที่ 57 หน้าจอแสดงการจบเอกสาร  
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การส่งต่อหนังสือภายใน 
หากหนังสือที่รับมานั้นยังไม่สิ้นสุดของการเดินหนังสือ เมื่อผู้บริหารเกษียนหนังสือเรียบร้อยแล้ว ให้สแกน

หนังสือนั้น และแนบไฟล์ในหนังสือที่รับมา พร้อมระบุค าสั่งการและส่งต่อหนังสือให้หน่วยงานในล าดับถัดไป 

ตัวอย่างการส่งต่อหนังสือภายใน 

1. เข้าเมนูหนังสือรับภายใน 

ในเมนูหนังสือภายใน(รับแล้ว) จะแสดงหนังสือเฉพาะวันปัจจุบันเท่านั้น หากหนังสือที่รับในก่อนหน้านั้นจะไม่
สามารถมองเห็นได้ ต้องใช้การค้นหา ตามรูปที่ 58 

 
รูปที่ 58 การค้นหาหนังสือรับ 

2. คลิกที่ซองจดหมายเพื่อส่งต่อหนังสือภายใน ตามรูปที่ 59 

 
รูปที่ 59 การส่งต่อหนังสือภายใน(รับแล้ว) 
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3. แนบไฟล์เอกสาร ตามรูปที่ 60 

 

รูปที่ 60 แนบไฟล์เอกสาร 
 

 

รูปที่ 61 การแนบไฟล์เอกสาร 
4. ระบุค าเกษียนหนังสือ 

 

รูปที่  62 ระบุค าเกษียนหนังสือ 
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5. เลือกหน่วยงานที่ต้องการส่ง 

 

รูปที่  63 เลือกหน่วยงาน 

6. ส่งเอกสาร 

 

รูปที่ 64 ส่งเอกสาร 
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การดูหนังสือภายในที่ส่งแล้ว 
หนังสือภายในที่ถูกสร้างโดยหน่วยงานเราเอง และมีการส่งต่อให้หน่วยงานอ่ืน ให้เข้าดูที่เมนูหนังสือภายใน

(ส่งแล้ว)ตามรูปที่ 65   
 

 
 

รูปที่ 65 หน้าจอแสดงรายการหนังสือภายในที่ถูกส่ง 
  



 30 คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับสมบูรณ ์

การสร้างหนังสือประเภทค าสั่ง ประกาศ หนังสือรับรอง 
การสร้างหนังสือประเภทค าสั่ง ประกาศ และหนังสือรับรอง ในระบบจะไม่มีการแนบไฟล์แต่จะต้องสร้างใน

ระบบเพ่ือให้ระบบออกเลขหนังสือให้แทน ซึ่งการท างานในรูปแบบเดิมนั้น ธุรการของแต่ละหน่วยงานต้องโทรไปขอ
เลขที่ธุรการกลาง 

ตัวอย่างการสร้างหนังสือรับรอง 

 

รูปที่  66 หน้าจอการสร้างหนังสือรับรอง 

 

รูปที่ 67 หน้าจอบันทึกรายละเอียดหนังสือรับรอง 

 

จากนั้นให้น าเลขที่หนังสือรับรองตามรูปที่   เพื่อน าไปใส่ในหนังสือรับรองท่ีจะน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

รูปที่ 68 รายการหนังสือรับรองที่ถูกสร้าง 
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ตัวอย่างการสร้างหนังสือค าสั่ง 

 

รูปที่ 69 หน้าจอการสร้างค าสั่ง 

 

รูปที่ 70 หน้าจอบันทึกรายละเอียด 

จากนั้นให้น าเลขที่หนังสือตามรูปที่ 71 เพื่อน าไปใส่ในหนังสือรับรองที่จะน าเสนอต่อผู้บริหาร 

 

รูปที่ 71 แสดงรายการหนังสือค าสั่ง 
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ตัวอย่างการสร้างหนังสือประกาศ 

 

รูปที่ 72 หน้าจอการสร้างหนังสือประกาศ 

 

รูปที่ 73 หน้าจอบันทึกรายละเอียดหนังสือประกาศ 

 

รูปที่ 74 หน้าจอแสดงรายการหนังสือประกาศ 
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การดูเจ้าของหนังสือที่สร้างไว้ในรายการ หนังสือรับรอง,ค าสั่ง และประกาศ 

 

รูปที่ 75 เมนูส าหรับแสดงหนังสือรับรอง,ค าสั่ง,ประกาศ 

 

รูปที่ 76 หน้าจอแสดงรายการหนังสือค าสั่ง 

 

รูปที่ 77 หน้าจอแสดงเจ้าของหนังสือ 
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การดูรายงานทะเบียน 
 รายงานทะเบียนหนังสือ  คือการแสดงรายงานเรื่องการรับและส่งหนังสือ  ว่ามีการรับหนังสือจากภายในมา
จากหน่วยงานใด  และส่งต่อหนังสือให้หน่วยงานใดบ้าง 

 
ตัวอย่าง  การแสดงรายงานทะเบียนส่งภายในและส่งต่อ 

 
 

รูปที่ 78 เลือกเมนูรายงานทะเบียนหนังสือส่งภายในและส่งต่อ 
 
 
 

 
รูปที่ 79 เงื่อนไขการค้นหา 
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รูปที่ 80 แสดงรายงานหนังสือภายในที่ส่งต่อ 
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 ตัวอย่าง  การแสดงรายงานทะเบียนหนังสือรับจากภายนอก 

 
รูปที่ 81 เลือกเมนูรายงานทะเบียนหนังสือรับจากภายนอก 

 

 
รูปที่ 82 เงื่อนไขการค้นหา 

 

 
รูปที่ 83 แสดงรายงานการรับหนังสือจากภายนอก  
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 ตัวอย่าง  การแสดงรายงานทะเบียนหนังสือรับจากภายใน 

 
รูปที่ 84 เลือกเมนูรายงานทะเบียนหนังสือรับจากภายใน 

 

 
รูปที่ 85 เงื่อนไขการค้นหา 

 

 
รูปที่ 86 แสดงรายงานการรับหนังสือภายใน 
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การดูรายงานหนังสือรบัรอง / ค าสั่ง / ประกาศ 
 

การดูรายงานหนังสือรับรอง / ค าสั่ง / ประกาศ  เพื่อดูว่ามีการออกเลขที่  โดยหน่วยงานใด  เมื่อวันที่เท่าใด  
และเรื่องอะไร 

 

 
รูปที่ 87 เมนูรายงาน หนังสือรับรอง ค าสั่ง และประกาศ 

 
ตัวอย่าง  การแสดงรายงานค าสั่ง ที่ขอโดยหน่วยงานครุศาสตร์  
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. เข้าเมนูรายงาน   เลือก  รายงานค าสั่ง

 
รูปที่ 88 เลือกรายงานค าสั่ง 
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2. ใส่ช่วงวันที่  ที่ต้องการค้นหา   จากนั้น ช่องหน่วยงาน  ใส่ค าว่า  “ครุศาสตร์”  จากนั้นคลิกแสดง
รายงาน 

 
รูปที่ 89  เงื่อนไขการค้นหา 

 
3. แสดงรายงานค าสั่งที่ขอโดยคณะครุศาสตร์ 

 
รูปที่ 90 แสดงรายงานค าสั่งที่ขอโดยคณะครุศาสตร์ 

 
4. จบขั้นตอนการค้นหาค าสั่งที่ขอโดยคณะครุศาสตร์ 
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การใช้ระบบค้นหา 
 

ตัวอย่าง   การใช้ระบบค้นหาหนังสือ โดยการค้นหาตามชื่อเรื่อง  พร้อมพิมพ์เอกสาร 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

1. เข้าเมนูค้นหาหนังสือ  ใส่เงื่อนไข  และคีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา  คลิกปุ่มค้นหาทั้งหมด 

 
รูปที่ 91  แสดงการใช้เงื่อนไขการค้นหา 

2. แสดงผลการค้นหา 

 
รูปที่ 92 แสดงผลการค้นหา 
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3. จากรายการที่ค้นพบ  คลิกท่ีเรื่อง ในช่อง โดย(เจ้าของเรื่อง)  เพื่อท าการเปิดดูหนังสือที่ค้นพบ 

 
รูปที่ 93  แสดงการเปิดหนังสือที่ค้นหา 

 

4. คลิกดูเอกสารแนบ 

 
รูปที่ 94 แสดงการดูเอกสารแนบ 

 

5. คลิกท่ีรูปแวนขยาย เพื่อเปิดเอกสารแนบ พร้อมพิมพ์เอกสาร 

 

รูปที่ 95  แสดงการเปิดเอกสาร 
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การดูเส้นทางหนังสือ 
 

เส้นทางการเดินหนังสือ หมายถึงหนังสือที่ต้องการดู ถูกส่งมาจากหน่วยงานใด ถึงหน่วยงานใด รวมถึงการ
ด าเนินการของหนังสือ เช่นเราส่งให้หน่วยงานที่ต้องการ หน่วยงานนั้นรับหนังสือและด าเนินการจบเอกสารหรือยัง 
 

ตัวอย่างการดูเส้นทางการเดินหนังสือ  
1. เข้าเมนูค้นหาหนังสือ 

 
รูปที่ 96 เลือกเงื่อนไขและระบุค่าท่ีต้องการค้นหา 

2.ผลลัพธ์การค้นหา 

 
รูปที่ 97 แสดงผลลัพธ์ที่ค้นหา 
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3.แสดงเส้นทางการเดินหนังสือ และกระบวนการของหน่วยงานปลายทางว่ามีการรับหนังสือและจบเอกสาร
เรียบร้อยแล้ว 

 
 

รูปที่ 98  แสดงเส้นทางและกระบวนการเดินหนังสือ 
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การสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 
 
1. คลิกสร้างข่าวประชาสัมพันธ์   

 
 
 

รูปที่ 99  แสดงขั้นตอนการสร้างข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

2.  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  พร้อมแนบเอกสารที่ต้องการประชาสัมพันธ์   จากนั้นคลิกตกลง 

 

  

 

รูปที่ 100  แสดงขั้นตอนการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

3. คลิกแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

 

รูปที่ 101  แสดงขั้นตอนการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
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4. แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้แสดงลงหน้าเว็บ 

 

รูปที่ 102  แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 
 

5. ตัวอย่างการแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

รูปที่ 103  แสดงข่าวประชาสัมพันธ์ 
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ภาคผนวก 
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กรณีศึกษา 
 

เร่ืองการเปลี่ยนรหัสผ่าน 

มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

2. จากนั้นคลิกเปลี่ยน password 

 
3.  ในช่อง old password ให้ใส่รหัสผ่านที่ท าการล็อกอิน ,ในช่อง new password ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ

เปลี่ยน ,retype password ให้ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง 
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เร่ือง การจองเลขที่ค าสั่ง   

มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. คลิกสร้างค าสั่ง  คลิกค าสั่ง 

                 

2. เพ่ิมในช่องเรื่อง จากนั้นคลิกตกลง  ดังภาพ 

 

3. ระบบจะออกเลขท่ีค าสั่งให้ดังภาพ 

 

4. เมื่อต้องการแก้ไขเรื่องให้คลิกที่ แสดงค าสั่ง  จากนั้นคลิกท่ีเรื่องที่ต้องการแก้ไข ดังรูป 

 
 

 

5. กรอกข้อมูลในส่วนที่ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง  จากนั้นคลิกตกลง  ดังภาพ 
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FLOWCHART ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

  System : Performance Management Information System                                                   
              (Rajabath  Phetchabun University)   Flowchart  :            (                     )

               
               

              
                       

                                

              

                          

          

                   
                   

                

              
                        

              

                          

                  

 

ระบุค าเกษียน 
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  System : Performance Management Information System                                                   
              (Rajabath  Phetchabun University)   Flowchart  :            (                     )

                  
                    

              
                     

                                

              

                          

          

                              
                   

                

              
                         

              

                            

               

 

ระบุค าเกษียน 
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  System : Performance Management Information System                                                   
              (Rajabath  Phetchabun University)   Flowchart  :            (                     )

               
            

              

                          

          

              
                       

              

                             

                  

                                   

           

                                 

              

          

 
 
 

ระบุค าเกษียน 
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การเตรียมความพร้อมในการใช้งานและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอรเ์บื้องต้น 

 
 การตรวจ Version Internet Explorer 

1. คลิก Help > About Internet Explorer 

 

 

 

หมายเหตุ : เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ไม่รองรับการใช้งาน Internet Explorer 11 จะเกิดปัญหา
การคลิก pop up ไม่แสดงผล เป็นต้น 

 วิธี Uninstall Internet Explorer 11 
            โปรแกรม Internet Explorer 11 เป็นโปรแกรมส าหรับเล่นเน็ตเวอรชั่นล่าสุด ที่มาพร้อมกับ Windows 8.1 
คือถ้าใครอัพเกรดก็จะได้ Internet Explorer 11 แถมมาด้วยเลย แถมยัง Uninstall แบบปกติท่ี Control Panel ไม่ได้ 
เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีพิเศษในการ Uninstall สามารถท าได้ดังนี้ 

 
1. ให้เข้าไปที่ Control Panel โดยคลิกที่ Start Menu แล้วเลือก Control Panel จากนั้นคลิกเลือกแท็บ Turn 
Windows features on or off จากนั้นรอซักครู่จะปรากฏหน้าต่าง Windows features ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้า 
Internet Explorer 11 ออก แล้วท าการ Restart เครื่อง 1 ครั้ง 
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2. ส่วนการ Uninstall Internet Explorer 11 บน Windows 7 สามารถลบออกได้ปกติบน control Panel ดังรูป 
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 การปิด Windows Update ของ win7 

1. คลิก Control Panel > System and Security 

 

2. เลือก Turn automatic updating on or off 
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3. เลือกอันสุดท้าย Never check for update (not recommended) 
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 Pop-Up Blocker 
    หน้าต่างป็อปอัพโฆษณาที่จะขึ้นมาบนหน้าจอในระหว่างที่เข้าใช้งานเว็บไซต์บางแห่ง ซึ่งอาจจะสร้างความ 
ร าคาญให้กับผู้ใช้งานและอาจแฝงภัยคุกคามอ่ืนๆอีก  
 
 สามารถจัดการป็อปอัพที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนี้  
1. การเปิดใช้งานป็อปอัพ ไปที่เมนู Tools -> Pop-up Blocker -> Turn On Pop-up Blocker (ถ้าเปิดอยู่ 
แล้ว จะขึ้นว่า Turn Off Pop-up Blocker) 
 

 
 

2. การปิดใช้งานป็อปอัพ ไปที่เมนู Tools -> Pop-up Blocker -> Turn Off Pop-up Blocker (ถ้าปิดอยู่แล้ว  
จะข้ึนว่า Turn On Pop-up Blocker) 
 

  

 
การอนุญาตให้ป็อปอัพท างานได้เฉพาะบางเว็บไซต์ สามารถท าได้โดย  
1. ไปที่เมนู Tools -> Pop-up Blocker -> Pop-up Blocker 
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2. จะได้หน้าต่าง Pop-up Blocker Settings ให้ระบุชื่อเว็บไซต์ (URL) ที่ต้องการยกเว้นการปิดการท างาน 
ของป็อปอัพ ที่ช่อง Address of website to allow:  
 

 
 

3. สามารถเลือกระดับการป้องกันป็อปอัพได้สามระดับ คือ  
- High : ปิดการท างานป็อปอัพทั้งหมด  
- Medium : ปิดการท างานป็อปอัพเฉพาะที่เป็นป็อปอัพแบบอัตโนมัติ  
- Low : เปิดการท างานป็อปอัพจากเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย  

 
4. เมื่อก าหนดการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม Close  
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 การลบ Cookies และ Internet Temporary 
Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กท่ีจะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพ่ือท าการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่าน
เปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลัง เครื่องก็จะจ าได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว 
 
ข้อดีของ Cookies : บราวเซอร์สามารถเก็บค่า Password , userID และเก็บค่าอ้างอิงถึงหน้าแรกได้ ซึ่งทั้ง Microsoft 
และ Netscape ได้ใช้คุกกี้ในการสร้างค่าหน้าเริ่มต้นเฉพาะบุคคลขึ้น แต่ส่วนใหญ่ใช้คุกกี้ในการท างานต่อไปนี้  
 
ข้อเสียของ Cookies : ครั้งแรกคุกกี้สร้างขึ้นมาเพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ชื่นชอบ
โดย ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการที่หาสิ่งที่ต้องการทุกครั้งที่ผู้ใช้เข้ามา ซึ่งจะท าให้เสียเวลาในค้นหาข้อมูลอีกครั้ง เช่น เมื่อผู้ใช้
ได้เขา้ไปที่ไซต์หนึ่งเป็นครั้งแรกผู้ใช้อาจจะถูกขอร้องให้ใส่ชื่อ,ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน เพื่อไซต์นั้นจะ
ได้น ามาใช้อีกครั้งเมื่อผู้ใช้เข้ามาท่ีเว็บไซต์นั้นอีกครั้งในอนาคตโดยที่เว็บไซต์นั้นก็จะท าการสร้าง คุกก้ีซึ่งบรรจุข้อมูล
เหล่านั้นลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และหากว่าผู้ใช้ได้กลับมาที่ไซต์นั้นอีกจะมีการร้อง ขอข้อมูลเหล่านั้นมา
ตรวจสอบว่าผู้ใช้เป็นใครและได้รับอนุญาตให้เข้ามาที่ไซต์นั้นหรือไม่ แต่คุกกี้ก็มีข้อเสียถ้าหากบางคนที่มีเจตนาไม่ดีและรู้
วิธีการใช้คุกกี้ในการติดตามการใช้งานเว็บไซต์ และสามารถท่ีจะน าคุกกี้ของผู้ใช้ไปจะท าให้ผู้ใช้คนนั้นถูกบุกรุกสิทธิส่วน
บุคคลหรือเราอาจจะถูกก าหนดให้เป็น สมาชิกในกลุ่มใด ๆโดยที่เราไม่รู้ตัวได้ 
 
o Internet Temp  
จะมีลักษณะที่เว็บเพจจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราวของเราในครั้งแรกที่เข้าดูเว็บเพจใน 
เว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะท าให้การแสดงเพจที่เข้าเยี่ยมชมบ่อยๆ หรือได้ดูแล้วเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจาก  
Internet Explorer สามารถเปิดเว็บเพจเหล่านั้นได้จากฮาร์ดดิสก์ของเราแทนที่จะเปิดจากอินเทอร์เน็ต  
ส าหรับการลบข้อมูล สามารถท าได้โดย  
1. ไปที่เมนู Tools -> Delete Browsing History หรือกดคีย์ Ctrl+Shift+Delete 
 

  
 

2. จะได้หน้าต่าง Delete Browsing History จะมีตัวเลือกส าหรับการลบข้อมูลดังนี้  
Preserve Favorites website data ข้อมูล Cookies และ Temporary Internet จากเว็บไซต์ที่เข้าไปใช้ 
บริการบ่อย  
Temporary Internet Files ไฟล์อินเทอร์เน็ตชั่วคราวทั่วไปจากเว็บไซต์ต่างๆ  
Cookies ไฟล์คุกก้ีที่มาจากการเข้าเว็บไซต์ต่างๆ  
History ข้อมูลรายชื่อเว็บไซต์ทั้งหมดท่ีเข้าไปเยี่ยมชม  
Form Data ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปบนหน้าเว็บไซต์  
Password ข้อมูล ID และ Password ทีใ่ช้ส าหรับเข้าเว็บไซต์ที่มีการล็อกอิน  
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InPrivate Filtering Data ข้อมูลจากการเข้าเว็บไซต์ที่ระบบ InPrivate Filter ตรวจจบัได้ว่ามีการแชร์ข้อมูล 
บางอย่างแบบอัตโนมัติให้ผู้ใช้ขณะเยี่ยมชม 
 

 
 

3. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการลบแล้ว  คลิกปุ่ม Delete 
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 โปรแกรม Antivirus 
o Microsoft Security Essentials 
 Microsoft Security Essentials เตรียมการป้องกันแบบในเวลาจริงให้ฟรีส าหรับผู้ใช้งานวินโดวส์ลิขสิทธิ์ของ
ไมโครซอฟท์ โดยป้องกันไวรัส สปายแวร์ และซอฟต์แวร์อันตรายอื่นๆ Microsoft Security Essentials สามารถดาวน์
โหลดได้ฟรี*จาก Microsoft ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งได้ไม่ยาก ใช้งานง่าย และทันสมัยอยู่เสมอ ท าให้คุณแน่ใจได้ว่าพีซี
ของคุณจะได้รับการป้องกันด้วยเทคโนโลยีล่าสุด อีกทั้งยังเป็นเรื่องง่ายที่จะทราบว่าพีซีของคุณปลอดภัยหรือไม่ เพราะ
ถ้าปลอดภัยก็จะแสดงเป็นสีเขียว ง่ายขนาดนี้เลยทีเดียว Microsoft Security Essentials ท างานอย่างเงียบๆ และมี
ประสิทธิภาพในเบื้องหลังของระบบ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้งานพีซีที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ของคุณได้อย่าง
อิสระตามต้องการ โดยไม่ถูกขัดจังหวะการท างานหรือต้องรอเป็นเวลานานกว่าที่คอมพิวเตอร์จะพร้อมใช้งาน  
 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง 
1. ดาวน์โหลดที่เว็บไซต์  http://windows.microsoft.com/th-th/windows/security-essentials-

download 
2. คลิก Run 

 

3. คลิก  ถัดไป > 

 

http://windows.microsoft.com/th-th/windows/security-essentials-download
http://windows.microsoft.com/th-th/windows/security-essentials-download
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4. คลิก  ฉันยอมรับ 

 
5. คลิก  ถัดไป > 

 

6. คลิก  ถัดไป > 
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7. คลิก  ติดตั้ง > 

 
8. คลิก  เสร็จสิ้น 
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ขั้นตอนการใช้งาน 
1. เมนหูน้าแรก ส าหรับท าการสแกนไวรัส โดยสามารถเลือกได้ 3 รูปแบบดังนี้  

- เร็ว หมายถึงการสแกนไวรัสเฉพาะไฟล์ที่จ าเป็นของระบบ Windows  

- เต็ม หมายถึง สแกนไวรัสทุกไฟล์ทุก Folder ในเครื่องคอมพิวเตอร์  

- ก าหนดเอง หมายถึง การสแกนไวรัวเฉพาะไฟล์หรือ Folder ที่เราก าหนด เช่น สแกนเฉพาะไดร์ เป็นต้น 

 
 

2. เมนูปรับปรุง เหมือนกับโปรแกรมป้องกันไวรัสอ่ืนๆ ที่ต้องมีปรับปรุงเวอร์ชั่นโปรแกรมป้องกันไวรัสและสปายแวร์ 
พร้อมทั้งแสดงการปรับปรุงล่าสุดเมื่อไหร่ ถ้าการปรับปรุงยังไม่ล่าสุดเราสามารถกด ปรับปรุง โดยเครื่องคอมพิวเตอร์
จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ท 
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3. เมนปูระวัติ  จะแสดงประวัติการตรวจพบไรวรัส มัลแวร์สปายแวร์อะไรก็แล้วแต่ที่โปรแกรมแจ้งเตือนว่าไม่ 
ปลอดภัย พร้อมทั้งแสดงข้อมูลคร่าวๆของไวรัสที่ตรวจพบว่าท างานอย่างไร อันตรายแค่ไหน เป็นต้น  
โดยผู้ใช้สามารถเลือกดูรายการดังนี้ 1.รายการที่ถูกกักกัน  2.รายการที่อนุญาต และ3.รายการที่ตรวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

 

 
 

4.  เมนกูารตั้งค่า ส่วนนี้เป็นการตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม เช่น การก าหนดเวลาสแกน, การตรวจหาข้อมูลก าหนดล่าสุด
เกี่ยวกับไวรัสและสปายแวร์ก่อนท าการสแกนตามก าหนดการ , เริ่มการสแกนแบบตามที่ก าหนดฯ และ การตั้งค่าการ
จ ากัดการใช้ CPU ระหว่างการสแกน เป็นต้น 
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การแสดงสถานะของคอมพิวเตอร์ 

1. สีเขียว แสดง ระดับความปลอดภัยของเครื่องนั้น อยู่ในเกณฑ์ดี   

 

2. สีเหลือง แสดง ระดับเตือนให้ท าการปรับปรุงเวอร์ชั่น อาจอยู่ในความไม่ปลอดภัย 

 

3. สีแดง แสดง ว่าเครื่องคุณติดไวรัส คลิก ปุ่มล้างข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าการจัดการกับไวรัสตัวนั้น 

 


