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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

แนะนำการใชง้านสำหรับผู้ใช้งานที่ปฏิบัติหน้าที่ธรุการหน่วยงาน 
 
การเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office 

1. เข้ำผ่ำน URL : http://e-office.crru.ac.th  
2. จะปรำกฏหน้ำ Login ระบบเพ่ือกำรเข้ำใช้งำน 

 
รูปภำพที่ 1 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

3. ป้อนข้อมูลผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน จำกนั้นกดปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 
4.  เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ 

 

 
รูปภำพที่ 2 แสดงหน้ำจอหลักเม่ือเข้ำสู่ระบบ 

http://e-office.crru.ac.th/
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

เมนูการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office  ประกอบด้วย 
1. ทะเบียนกำรหนังสือเข้ำ 

1.1 ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน 
1.2 ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยนอก 

2. ทะเบียนหนังสือออก 
2.1 ลงทะเบียนหนังสือออก 

3. ลงทะเบียนขอเลขหนังสือ 
4. ติดตำมหนังสือเสนอลงนำม 
5. กำรตั้งค่ำ 

5.1 รำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำน 
5.2 รำยชื่อผู้บริหำร 
5.3 เปลี่ยนรหัสผ่ำน 

6. รำยงำน 
6.1 สถิติหนังสือเข้ำ 
6.2 สถิติหนังสือออก 

 
 
1. ทะเบียนการหนังสือเข้า เข้ำเมนูทะเบียนหนังสือเข้ำ จะปรำกฏเมนูย่อย คือ  

- ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน  
- ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยนอก  

 
 
 
การเกษียนหนังสือ (ธุรการ) 
เมื่อคลิกเมนู จะปรำกฏรำยละเอียดหน้ำทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน ซึ่งรำยกำรหนังสือ 

เป็นหนังสือที่ส่งมำจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย แสดงข้อมูลรำยกำรเข้ำของหนังสือหน้ำละ  
10 รำยกำร ประกอบด้วย (เลขที่หนังสือ, เรื่อง, วันที่, จากหน่วยงาน, สถานะการเกษียนหนังสือ) ดังรูปภำพ
ที่ 3 
 
 

จ ำนวนหนังสือเข้ำใหม่ที่ยัง

ไม่ได้มีเกษียนหนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

 
 

รูปภำพที่ 3 แสดงหน้ำจอทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยในและหนังสือเข้ำจำกภำยนอก 
 

ผู้ใช้งำนท ำกำรคลิกรูป  สถำนะสีแดง รำยกำรหนังสือท่ีต้องกำรเกษียนหนังสือและเปิดหนังสือ จำกนั้น
เมื่อผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกรำยกำรหนังสือท่ีต้องกำรแล้ว จะมำที่หน้ำเกษียนหนังสือดังรูปภำพที่ 4 และ 5 
 

คลิกไอคอนนี้เพื่อเปิดเอกสำร

และเกษียนหนังสือ 

คลิกไอคอนนี้เพื่อเปิด

เอกสำรและเกษยีนหนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

รูปภำพที่ 4 แสดงหน้ำจอเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำน 
 
 
 

 
 

กำรเลือกรำยชื่อบุคลำกรสำมำรถท ำได้ 2 กรณี คือ  

-  เลือกรำยชื่อบุคลำกรทั้งหมดในหน่วยงำนให้คลิกถูกหน้ำช่อง    

 
- เลือกรำยชื่อทีละคนให้คลิกเลือกชื่อบุคลำกรทีละคน หำกมำกกว่ำ 1 คน ให้กดปุ่ม Ctrl  

บนคีย์บอร์ด 

2. ช่องพิมพข์้อควำมเกษียน 

3. ชื่อบุคลำกรในหนว่ยงำน  

 

1. ไฟล์หนังสือสแกน  

4. คลิกปุ่ม “บันทกึ”  

พิมพ์ข้อควำมเกษียน 

เลือกชื่อบุคลำกรในหน่วยงำน  
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

 
 

 

รูปภำพที่ 5 แสดงหน้ำจอเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือเสนอต่อหัวหน้ำหน่วยงำน 
 

สถานะการเกษียนหนังสือ มี 3 สถำนะ คือ  
1) สีแดง (ยังไม่ได้เกษียน)  หนังสือเข้ำใหม่ธุรกำรยังไม่ได้เปิดแล้วเกษียนหนังสือ ซึ่งหำกธุรกำร

ไม่ได้เกษียนหนังสือในระบบก่อนผู้ใช้งำนที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำนจะไม่สำมำรถดูหนังสือรำยกำรนั้นได้ 
 2) สีเขียว (ธุรการเกษียน) ธุรกำรหน่วยงำนเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือแล้ว  
3) สีเทำ (หัวหน้ำเกษียนแล้ว)  หัวหน้ำหน่วยงำนเกษียนหนังสือในระบบแล้ว 

 

 

 
 

 
 

 
 

รูปภำพที่ 6 แสดงหน้ำสถำนะรำยกำรหนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

2. การลงทะเบียนหนังสือออก (ธุรการ) 
กำรส่งหนังสือเป็นกำรส่งหนังสือกำรส่งหนังสือภำยในหน่วยงำนมหำวิทยำลัยหรือกำรส่งหนังสือ 

แจ้งเวียนในหน่วยงำนโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
- เข้ำเมนูทะเบียนหนังสือออก > ลงทะเบียนหนังสือออกจะปรำกฏหน้ำจอทีแ่สดงรำยกำรหนังสือ 

ที่ส่งออกจำกหน่วยงำนโดยเรียงล ำดับจำกวันเวลำที่มีกำรส่งออกล่ำสุด โดยแสดงข้อมูลหน้ำละ  
10 รำยกำร ประกอบด้วย (สถานะการส่งหนังสือ, เลขที่หนังสือ, เรื่อง, วันที่, สถานะการเปิดหนังสือ)  
ดังรูปภำพที่ 7 

 

 

รูปภำพที่ 7 แสดงหน้ำรำยกำรหนังสือท่ีส่งออกจำกหน่วยงำน 
-  กำรส่งหนังสือให้หน่วยงำน/บุคลำกร  
- คลิกปุ่ม          เพ่ือเปิดฟอร์มกำรลงทะเบียนหนังสือออก  

                       

 

 1 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 

 
 

เลือกประเภทกำรส่งหนังสือ  

 

 

- หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เป็นกำรส่งหนังสือให้

หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย โดยขั้นตอนถัดไประบบจะ

ดึงรำยชื่อหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 

- บุลากรภายในหน่วยงาน เป็นกำรส่งหนังสือให้บุคลำกร

ภำยในหน่วยงำน โดยขั้นตอนถัดไประบบจะดึงรำยชื่อ

บุคลำกรภำยในหน่วยงำน 

 3 - กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมแบบฟอร์ม 

- เลือกไฟล์เอกสำรที่ต้องกำรแนบพร้อมหนังสือ 

- คลิกปุ่ม  เพื่อเลือกช่ือหน่วยงำน / บุคลำกร 

 2 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

 
 
 

 
 

- ตรวจสอบรำยกำรหนังสือที่ส่งให้หน่วยงำน โดยสถำนะสีแดง (  ) หมำยถึง 
ยังไม่มีหน่วยงำนไหนเปิดและเกษียนหนังสือ สถำนะสีเทำ (  ) มีบำงหน่วยงำนเปิด 
และเกษียนหนังสือในระบบแล้ว ซึ่งสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำหน่วยงำนไหนบ้ำงที่เปิดเอกสำรหรือว่ำยัง 

ไม่เปิดเอกสำรโดยคลิกที่ไอคอน  รำยกำรที่ต้องกำรตรวจสอบ จำกนั้นจะปรำกฏหน้ำดังรูปภำพที่ 8 

 

 4 
- เลือกช่ือหน่วยงำน / บุคลำกรที่ตอ้งกำรส่งหนังสือให ้

 
 

- คลิกปุ่ม                    เพื่อส่งหนังสือให้หน่วยงำน / 

บุคลำกร 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

 
 

รูปภำพที่ 8 แสดงหน้ำสถำนะกำรเปิดรับหนังสือของหน่วยงำน 
 

 กำรตรวจสถำนะกำรเปิดหนังสือของหน่วยงำน ให้คลิกไอคอน  เพื่อดูรำยชื่อหน่วยงำนที่มี 
กำร เป ิดหน ั งส ื อ ในระบบ โดยในระบบจะแสดงว ันท ี ่ และเวลำท ี ่ หน ่ วยงำน เป ิ ดหน ั งสื อ  
หำกหน่วยงำนไหนไม่แสดงวันที่และเวลำที่เปิดหนังสือแสดงว่ำหน่วยงำนนั้นยังไม่ได้รับหนังสือ 

คลิก 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
  

 รูปภำพที่ 9 แสดงหน้ำสถำนะกำรเปิดรับหนังสือของหน่วยงำน 
 
3. ลงทะเบียนขอเลขหนังสือ  

ในกำรลงทะเบียนขอเลขหนังสือจำกส่วนกลำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ค ำสั่ง หนังสือออก 

และประกำศ เมื่อผู้ใช้งำนคลิกเมนู  จะปรำกฎหน้ำรำยกำรที่หน่วยงำนได้
ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด ดังรูปภำพที่ 10  
 

 
 

รูปภำพที่ 10 แสดงรำยกำรหนังสือที่ลงทะเบียนขอเลข 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

สถานะหนังสือ มี 5 สถำนะ คือ  
 

 
 

1) สีแดง (ลงทะเบียนขอเลข) หน่วยงำนลงทะเบียนเพ่ือขอเลขในระบบ    
2) สีฟ้า (แนบไฟล์หนังสือ) หน่วยงำนได้ท ำกำรแนบไฟล์ในระบบโดยต้องแนบไฟล์ 2 ไฟล์  

ในกรณีท่ีให้อธิกำรลงนำม คือ ไฟล์บันทึกข้อควำมที่ลงนำมเรียบร้อยแล้วกับไฟล์หนังสือเพ่ือให้อธิกำรลงนำม  
3) สีส้ม (ตรวจสอบ) ส่วนกลำงตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของไฟล์หนังสือที่แนบมำ 

ในระบบ หำกถูกต้อง ครบถ้วน ส่วนกลำงจะน ำเสนอในข้ันตอนต่อไป แต่หำกมีกำรแก้ไข  
ส่วนกลำงจะส่งคืนหน่วยงำนในระบบโดยจะให้ข้อแนะน ำในกำรแก้ไข 

4) สีเขียว (เสนอลงนาม) เมื่อส่วนกลำงตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนกลำงจะปริ้นไฟล์หนังสือแล้วเสนอให้ผู้อธิกำรลงนำม 

 5) สีเทา (แนบไฟล์ส าเนาในระบบ) เมื่ออธิกำรลงนำมเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลำงจะส ำเนำไฟล์
และส่งไฟล์ส ำเนำคืนให้หน่วยงำนในระบบ  

การลงทะเบียนขอเลขหนังสือ  ให้ผู้ใช้งำนคลิก   เพ่ือกรอกข้อมูลในกำรออกเลขหนังสือ 
 

 
 

รูปภำพที่ 11 แสดงรำยกำรหนังสือลงทะเบียนขอเลขหนังสือ 
 

ประเภทหนังสือที่ลงทะเบียนเพ่ือขอเลขหนังสือมี 3 ประเภท คือ 
- ค ำสั่ง  
- หนังสือออก 
- ประกำศ 

 
 
 

- การลงทะเบียนขอเลขท่ีค าสั่ง  
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 
 

 
 

-  

1 

2 ระบุช่ือเรื่อง 

3 

เพิ่มรำยชื่อในค ำสั่ง หน่วยงำนสำมำรถสืบค้น

ช่ือบุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้ทั้งหมดแต่หำก

เป็นบุคลำกรภำยนอกให้คลิก 

  

เพื่อพิมพ์รำยช่ือบุคลำกรภำยนอก 

4 ระบุผูล้งนำม 

เลือกประเภทหนังสือ 

การเพ่ิมชื่อบุคลากรในค าสัง่ 

1. เลือกรำยชื่อตำมสังกัดหน่วยงำน หรือพิมพ์ช่ือ /

นำมสกลุเพื่อสืบค้น 

2. คลิกเลือกรำยชื่อที่ต้องกำร 

3. คลิกปุ่ม  รำยชื่อจะถูกเพิ่มในระบบ 

5 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูล

กำรลงทะเบยีนขอเลขในระบบ 

ยืนยันกำรลงทะเบียนขอเลขหนังสอื 6 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

- การลงทะเบียนขอเลขท่ีหนังสือออก และประกาศ  
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

2 ระบุช่ือเรื่อง 

1 เลือกประเภทหนังสือ 

4 คลิกปุ่ม  เพื่อบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียนขอเลขในระบบ 

3 ก ำหนดผูล้งนำม 

ยืนยันกำรลงทะเบียนขอเลขหนังสอื 5 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

- การแนบไฟล์บันทึกและไฟล์ลงนาม  
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

-  

1 

คลิกไอคอน  หน้ำรำยกำรหนังสือที ่ต้องกำรแนบไฟล์ จำกนั้นจะ

ปรำกฏหน้ำต่ำงเพื่อให้แนบไฟล์ในขั้นตอนนี้ หน่วยงำนสำมำรถแก้ไขช่ือ

เรื่อง หรือเพิ่ม ลบ รำยชื่อในค ำสั่งได้ แต่หำกมีกำรแนบไฟล์และบันทึกใน

ระบบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงำนจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 

2 แนบไฟล์บันทึกที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว ต้องเป็นไฟล์นำมสกุล .pdf เท่ำนั้น 

3 แนบไฟล์หนังสือลงนำมที่จัดรูปแบบเรียบร้อยพร้อมปริ้น และต้องเป็นไฟล์

นำมสกุล .pdf เท่ำนั้น 

4 คลิกปุ่ม   เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 

เมื่อหน่วยงำนได้แนบไฟล์ในระบบเรียบร้อย สถำนะหนังสือจะข้ึนเป็นสีฟ้ำ คือ สถำนะแนบไฟล์แล้ว 
จำกนั้นส่วนกลำงจะตรวจสอบควำมถูกต้องหนังสือ ด ำเนินกำรปริ้นและน ำเสนอลงนำมต่อไป   
แต่หำกส่วนกลำงตรวจสอบไฟล์แล้วพบว่ำมีควำมผิดพลำด ส่วนกลำงจะส่งไฟล์ที่ต้องแก้ไข  

พร้อมค ำแนะน ำกลับมำในระบบ โดยสถำนะรำยกำรหนังสือนี้จะเป็นสถำนะคือแก้ไขแสดงไอคอน   
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

- การไฟล์ท่ีแก้ไข   จ ำนวนหนังสือท่ีต้องแก้ไข  

หน่วยงำนสำมำรถคลิกไอคอน  หน้ำรำยกำรหนังสือที่ต้องแก้ไข  

 
 

 
 

- แนบไฟล์ที่แก้ไข ให้แนบเฉพำะไฟล์หนังสือที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำกนั้นคลิกปุ่ม   

เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วในระบบ 
 

  

เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยสถำนะรำยกำรหนังสือจะเป็น สีฟ้ำ (แนบไฟล์หนังสือ) จำกนั้น

ส่วนกลำงตรวจสอบควำมถูกต้องต่อไป 

 

 รำยกำรหนังสือที่ลงนำมเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลำงจะส ำเนำไฟล์แล้วแนบไฟล์ในระบบ  

 

1 คลิกเลือกรำยกำรหนังสือท่ีต้องกำรดูข้อแนะน ำในกำรแก้ไข และแนบไฟล์แก้ไขใหม่ 

2 

ข้อแนะน ำ 

3 

ไฟล์แนบเพื่อแกไ้ข 

คลิกเพื่อเปิดไฟลส์ ำเนำ

หนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

กรณีท่ีให้หัวหน้ำหน่วยงำนเป็นผู้ลงนำมในหนังสือให้หน่วยงำนสแกนไฟล์แล้ว Upload เข้ำ

ระบบ ดังรูป 
 

 
 

4. การติดตามหนังสือเสนอลงนาม  

เป็นเมนูเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถติดตำมสถำนะหนังสือที่เสนออธิกำรลงนำม  

เมื่อหน่วยงำนน ำหนังสือไปเสนอลงนำม ส่วนกลำงจะบันทึกข้อมูลในระบบ โดยสถำนะจะเริ่มต้น 

ที่ลงทะเบียน จนสิ้นสุดกระบวนกำรลงนำมและส ำเนำไฟล์ส่งคืนหน่วยงำน 

 

 

 เมื่อลงนำมเรียบร้อยส่วนกลำงจะส ำเนำไฟล์ส่งคืนในระบบ 

 

 

5. การตั้งค่า   ประกอบด้วยเมนูรำยกำรดังต่อไปนี้ 

คลิกเพื่อเปิดไฟลส์ ำเนำ

หนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

- รำยชื่อบุคลำกร   

- รำยชื่อผู้บริหำร 

- เปลี่ยนรหัสผ่ำน 

  

5.1 รายช่ือบุคลากร 

หน่วยงำนสำมำรถท ำกำรเพ่ิม/ลบ แก้ไขรำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำน  เมื่อคลิกเข้ำมำเมน ู

จะแสดงรำยชื่อบุคลำกรในหน่วยงำน ดังรูปภำพ 

 

 - กำรเพ่ิมชื่อบุคลำกร คลิก  เพ่ือเพ่ิมรำยชื่อ 

ป้อนชื่อเพ่ือค้นหำรำยชื่อจำกส่วนกลำง จำกนั้นคลิกเลือกชื่อที่ต้องกำรเพ่ิม แล้วกดปุ่ม  

เพ่ือเพ่ิมชื่อในหน่วยงำน 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

- กำรแก้ไขข้อมูล ให้คลิก  รำยกำรที่ต้องกำรแก้ไข เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยให้

คลิก  เพ่ือบันทึกข้อมูลที่แก้ไข 

 

 

- กำรลบรำยชื่อ ให้คลิกปุ่ม  รำยกำรที่ต้องกำรลบ 

5.2 รายช่ือผู้บริหาร เป็นกำรก ำหนดชื่อผู้บริหำรในหน่วยงำน 

 

- กำรก ำหนดชื่อผู้บริหำรในหน่วยงำนให้หน่วยงำน คลิก  
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

- เปลี่ยนรหัสผ่าน 

กำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน ให้หน่วยงำนป้อนรหัสที่ใช้อยู่ปัจจุบันในช่อง  

ป้อนรหัสปัจจุบัน และ ป้อนรหัสใหม่ที่ต้องการแก้ไขอีก  2 ครั้ง แล้วให้กดปุ่ม   

เพ่ือยืนยันกำรเปลี่ยนรหัส จำกนั้นระบบจะ Logout เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเข้ำระบบอีกรอบด้วยรหัสผ่ำนใหม่ที่แก้ไข  

 

 

 

 

6. รายงาน  

 - สถิติหนังสือเข้ำ 

 - สถิติหนังสือออก 

 

- สถิติหนังสือเข้า แสดงสถิติหนังสือเข้ำจ ำแนกตำมหนังสือเข้ำภำยใน/ภำยนอก  
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

- สถิติหนังสือออก แสดงสถิติหนังสือออกของหน่วยงำน จ ำแนกตำมเดือน  
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

แนะนำการใช้สำหรับผู้ใช้งานปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

 

การเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office 
1. เข้ำผ่ำน URL : http://e-office.crru.ac.th  
2. จะปรำกฏหน้ำ Login ระบบเพ่ือกำรเข้ำใช้งำน 

 
รูปภำพที่ 1 แสดงหน้ำจอกำรเข้ำสู่ระบบ 

 

3. ป้อนข้อมูลผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำน จำกนั้นกดปุ่ม เข้ำสู่ระบบ 
4. เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้วจะปรำกฏหน้ำจอดังภำพ 

 

 
รูปภำพที่ 2 แสดงหน้ำจอหลักเม่ือเข้ำสู่ระบบ 

  

http://e-office.crru.ac.th/
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

เมนูการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Office  ประกอบด้วย 
1.  ทะเบียนกำรหนังสือเข้ำ 

1.1 ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน 
1.2 ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยนอก 

2. ทะเบียนหนังสือออก 
2.1 ลงทะเบียนหนังสือออก 

3. ทะเบียนขอเลขหนังสือ 
4. ทะเบียนหนังสือเสนอลงนำม 
5. รำยงำน 

 
 
 
 
1. ทะเบียนการหนังสือเข้า เข้ำเมนูทะเบียนหนังสือเข้ำ จะปรำกฏเมนูย่อย คือ  

- ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน  
- ทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยนอก  

 
 

 
การเกษียนหนังสือ (หัวหน้าหน่วยงาน) 
เมื่อคลิกเมนู จะปรำกฏรำยละเอียดหน้ำทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน ซึ่งรำยกำรหนังสือ 

เป็นหนังสือที่ส่งมำจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยแสดงข้อมูลรำยกำรเข้ำของหนังสือหน้ำละ 10 รำยกำร
ประกอบด้วย (เลขที่หนังสือ, เรื่อง, วันที่, จากหน่วยงาน, สถานะการเกษียนหนังสือ) ดังรูปภำพที่ 3 

 

 
 

รูปภำพที่ 3 แสดงหน้ำจอทะเบียนหนังสือเข้ำจำกภำยใน 

คลิกไอคอนเพื่อ 

การเกษียนหนงัสือ 

จ ำนวนหนังสือที่เข้ำ

ใหม่และยังไมไ่ด้มี

เกษียนหนังสือ 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

ผู ้ใช้งำนท ำกำรคลิกรูป  สถานะสีเขียว (ธุรการเกษียน รำยกำรหนังสือที ่ต ้องกำร
เกษียนหนังสือและเปิดหนังสือ จำกนั้นเมื่อผู้ใช้งำนท ำกำรเลือกรำยกำรหนังสือที่ต้องกำรแล้ว  
จะมำที่หน้ำเกษียนหนังสือดังรูปภำพที ่4 และ 5 
 

 

  
 

รูปภำพที่ 4 แสดงหน้ำเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือ 
 

 
 

 

รูปภำพที่ 5 แสดงหน้ำเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือ 
 
 

 
 

2. ข้อควำมเกษยีนจำกธุรกำร 

 

4. คลิก  เพื่อแสดง
รำยชื่อบุคลำกรที่ต้องกำรมอบหมำยงำน 

 

1. หนังสือ  

3. พิมพ์ข้อควำมเกษียน  

เมื่อมอบหมำยเรยีบร้อยให้คลิกปุม่  

เพื่อบันทึกข้อมูล 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

สถานะการเกษียนหนังสือ   

มี 3 สถำนะ คือ  
1) สีแดง (ยังไม่ได้เกษียน)  หนังสือเข้ำใหม่ธุรกำรยังไม่ได้เปิดรับหนังสือ ซึ่งหำกธุรกำรไม่ได้

เกษียนหนังสือในระบบก่อน ผู้ใช้งำนที่เป็นหัวหน้ำหน่วยงำนจะไม่สำมำรถเกษียนหนังสือได้ แต่สำมำรถ
เปิดดูหนังสือรำยกำรนั้นได้ 

 2) สีเขียว (ธุรการเกษียน) ธุรกำรหน่วยงำนเปิดหนังสือและเกษียนหนังสือเรียบร้อยแล้ว  
 3) สีเทา (หัวหน้าเกษียนแล้ว)  หัวหน้ำหน่วยงำนเกษียนหนังสือในระบบแล้ว 

 

2. ทะเบียนหนังสือส่งออกจากหน่วยงาน   
แสดงรำยกำรหนังสือท่ีส่งออกจำกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย ละส่งให้บุคลำกร 

ในหน่วยงำน  ซึ่งจะแสดงข้อมูลรำยกำรหน้ำละ 10 รำยกำร ประกอบด้วย (สถานะการส่ง, เลขที่หนังสือ, 
ชื่อเรื่อง, วันที่ส่ง, สถานะการรับหนังสือ) ดังรูปภำพที่ 6 - 7 
 

 
 

รูปภำพที่ 6 แสดงหน้ำทะเบียนหนังสือส่งออก 



25   
 

คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 
 

รูปภำพที่ 7 แสดงรำยละเอียดหนังสือส่งออก 
 
3. ทะเบียนเลขหนังสือ   

ในกำรลงทะเบียนขอเลขหนังสือจำกส่วนกลำงแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ค ำสั่ง หนังสือออก 

และประกำศ เมื ่อผู ้ใช้งำนคลิกเมนู  จะปรำกฏหน้ำรำยกำรที ่หน่วยงำนได้
ลงทะเบียนไว้ทั้งหมด ดังรูปภำพที่ 8  

 

 
 

รูปภำพที่ 8 แสดงรำยกำรหนังสือท่ีลงทะเบียนขอเลข 
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คู่มือแนะน ำกำรใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

 

สถานะหนังสือ มี 5 สถำนะ คือ  

 
 

1) สีแดง (ลงทะเบียนขอเลข) หน่วยงำนลงทะเบียนเพื่อขอเลขในระบบ    
2) สีฟ้า (แนบไฟล์หนังสือ) หน่วยงำนได้ท ำกำรแนบไฟล์ในระบบโดยต้องแนบไฟล์ 2 ไฟล์  

ในกรณีที่ให้อธิกำรลงนำม คือ ไฟล์บันทึกข้อควำมที่ลงนำมเรียบร้อยแล้วกับไฟล์หนังสือเพ่ือให้อธิกำรลงนำม  
3) สีส้ม (ตรวจสอบ) ส่วนกลำงตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน ของไฟล์หนังสือที่แนบมำ 

ในระบบ หำกถูกต้อง ครบถ้วน ส่วนกลำงจะน ำเสนอในข้ันตอนต่อไป แต่หำกมีกำรแก้ไข  
ส่วนกลำงจะส่งคืนหน่วยงำนในระบบโดยจะให้ข้อแนะน ำในกำรแก้ไข 

4) สีเขียว (เสนอลงนาม) เมื่อส่วนกลำงตรวจสอบควำมถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลำง 
จะปริ้นไฟล์หนังสือแล้วเสนอให้ผู้อธิกำรลงนำม 

 5) สีเทา (แนบไฟล์ส าเนาในระบบ) เมื่ออธิกำรลงนำมเรียบร้อยแล้ว ส่วนกลำงจะส ำเนำไฟล์
และส่งไฟล์ส ำเนำคืนให้หน่วยงำนในระบบ  
 
4. ทะเบียนหนังสือเสนอลงนาม  

เป็นเมนูเพื่อให้หน่วยงำนสำมำรถติดตำมสถำนะหนังสือท่ีเสนออธิกำรลงนำม  

เมื่อหน่วยงำนน ำหนังสือไปเสนอลงนำม ส่วนกลำงจะบันทึกข้อมูลในระบบ โดยสถำนะจะเริ่มต้น 

ที่ลงทะเบียน จนสิ้นสุดกระบวนกำรลงนำม ส่วนกลำงจะส ำเนำไฟล์แล้วแนบส ำเนำในระบบ 

 
 

5. รายงาน 
 - สถิติกำรมอบหมำยงำนผ่ำนกำรเกษียนหนังสือ 

 - สถิติกำรมอบหมำยงำนผ่ำนค ำสั่ง 

 - สถิติหนังสือเข้ำ  

 - สถิติหนังสือออก 
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- สถิติการมอบหมายงานผ่านการเกษียนหนังสือ 

 

- สถิติการมอบหมายงานผ่านค าสั่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกท่ีช่ือเพื่อดูรำยละเอยีดค ำสั่ง 
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- สถิติหนังสือเข้า แสดงสถิติหนังสือเข้ำจ ำแนกตำมหนังสือเข้ำภำยใน/ภำยนอก  

 

 

- สถิติหนังสือออก แสดงสถิติหนังสือออกของหน่วยงำน จ ำแนกตำมเดือน  
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6. การเปลี่ยนรหัสผ่าน 

 

 
 

ให้คลิกเข้ำเมนู  ให้ป้อนรหัสที่ใช้อยู่ปัจจุบันในช่อง ป้อน

รหัสปัจจุบัน และ ป้อนรหัสใหม่ที่ต้องการแก้ไขอีก  2 ครั้ง แล้วให้กดปุ่ม  เพื่อยืนยัน

กำรเปลี่ยนรหัส จำกนั้นระบบจะ Logout เพ่ือให้ผู้ใช้งำนเข้ำระบบอีกรอบด้วยรหัสผ่ำนใหม่ที่แก้ไข  

 

 

 


