
๑. เจ้าหน้าทีดู่แลระบบของมหาวิทยาลัย
๒. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบของคณะ
๓. เจ้าหน้าที่สารบรรณคณะ (MC คณะฯ )
๔.    หัวหน้าหน่วยสารบรรณ
๕.    ผู้บริหาร
๖.    หัวหน้างาน
๗.    เลขาภาควิชา/หน่วยงาน
๘.    คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
แบ่งสิทธิ์การใช้งานภายในคณะ



มีจ านวน ๒ ระบบ

สแกนเรื่องจากเอกสารที่รับมาจากหน่วยงานต่างๆ

ดาวน์โหลดจากระบบ CMU-MIS  
(ส่วนมากจะส่งมาจาก กองกลาง ศูนย์บริหารงานวิจัย  

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะต่างๆ)

๑

๒

ช่องทางการรับเข้าของหนังสือ 
(ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์)



๑. การขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการ เป็นวิทยากร 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา (เจาะจงตัวบุคคล)

๒. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา (บุคลากรทั่วไป)
๓. เรื่องผู้บริหารพิจารณาสั่งการ
๔. เรื่องขอเชิญประชุม/เชิญชวนร่วมกิจกรรม
๕. ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ ประกาศ
๖. เรื่องท่ัวไป (เชิญร่วมบริจาค ประกาศรับสมัครงาน 

เชิญประชุมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ของคณะ ฯลฯ)

ลักษณะของเรื่องที่ผ่านระบบ CMU e-Document



ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในสมุดทะเบียนรับสารบรรณ

๑. การขอเชิญบุคลากรเป็นกรรมการ เป็นวิทยากร 
เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา (เจาะจงตัวบุคคล)

MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

จัดส่งหนังสือทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

CMU e-Document ส่งไปยัง
คุณวนิดา วงศพ์ยอม

สรุปเรื่องเสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เลขานุการ
คณะ หัวหน้างาน เพ่ือทราบ และแจ้งธุรการ
ภาควิชาหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ด าเนินการ
เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

ธุรการภาควิชา หน่วยงาน /แจ้งเจ้าตัว/
เสนอขอความเห็นจากหัวหน้าภาควิชา/ 

หน่วยงาน เพ่ืออนุญาตหรืออนุมัติ

ธุรการภาควิชา/หน่วยงาน 
ส่งผลการพิจารณา

ให้หน่วยสารบรรณเพื่อด าเนินการ
ท าหนังสือตอบรับ ต่อไป

๑ ๒

๓

๔

๕

๖



ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในสมุดทะเบียนรับสารบรรณ

๒. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา 
(บุคลากรทั่วไป)

MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

จัดส่งหนังสือทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

CMU e-Document ส่งไปยัง
คุณวนิดา  วงศ์พยอม

สรุปเรื่องเสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ เลขานุการ
คณะ หัวหน้างาน เพ่ือทราบ และแจ้งธุรการ
ภาควิชาหน่วยงาน (ที่เกี่ยวข้อง) ด าเนินการ
เพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องพิจารณา

หากมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สัมมนา ธุรการภาควิชา/
หน่วยงาน แจ้งรายชื่อกลับไปที่หน่วยสารบรรณเพ่ือด าเนินการ

ท าหนังสือตอบรับ /ภาควิชา/หน่วยงานเสนอชื่อโดยตรง

๑ ๒

๓

๔

๕



ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในสมุดทะเบียนรับสารบรรณ

๓. เรื่องเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

จัดส่งหนังสือทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Document ส่งไปยัง

คุณวนิดา  วงศ์พยอม

สรุปเรื่องเสนอหัวหน้างาน เลขานุการคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หรือคณบดีเพ่ือสั่งการ

ผู้บริหารสั่งการ

๑ ๒

๓

๔

๕
แจ้งเรื่องให้ภาควิชา/หน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบ หรือถือปฏิบัติ
ตามค าสั่งการ๖



ผู้ใช้งานในระบบระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
CMU e-Document

๔. เรื่องขอเชิญประชุม/เชิญชวนร่วมกิจกรรม
๔.๑ ขอเชิญประชุม

เชิญประชุมไปยังบุคลากร/
กรรมการ/ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใน

คณะฯ

๑ ๒



MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

๔.๒ เชิญชวนร่วมกิจกรรม

จัดส่งหนังสือทาง
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

CMU e-Document ส่งไปยัง
คุณวนิดา วงศพ์ยอม

สรุปเรื่องเสนอหัวหน้างาน 
เลขานุการคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ หรือ
คณบดเีพ่ือทราบ

แจ้งเรื่องให้ธุรการภาควิชา/หน่วยงาน 
เพ่ือด าเนินการแจ้งบุคลากรในสังกัด

เพ่ือทราบ

๑ ๒

๓
๔

( เช่น ขอความร่วมมือเดินขบวนพาเหรดงานกีฬา, 
ร่วมเดินทางไปร่วมถวายเทียน,ผ้าปา่,กฐิน)



ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในสมุดทะเบียนรับสารบรรณ

๕. ระเบียบ / ค าสั่ง / ข้อบังคับ / ประกาศ

MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

ส่งเรื่องให้เจ้าของเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 
หรือส่งเรื่องให้บุคลากรที่เป็นคณะกรรมการในเรื่องนั้นๆ เพ่ือทราบ

โดยตรงต่อไป

๑ ๒

๓



๖. เรื่องทั่วไป (กล่องแจ้งเวียน)
(เชิญร่วมบริจาค ประกาศรับสมัครงาน 

เชิญประชุมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของคณะ ฯลฯ)

๑. เรื่องขอเชิญประชุม สัมมนา อบรม 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของคณะฯ

๒. เรื่องประกาศรับสมัครงานทั่วไป
๓. เรื่องขอเชิญร่วมท าบุญทั่วไป
๔. เรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์
๕. การแจ้งย้ายที่อยู่หน่วยงาน

ฯลฯ

ลักษณะของเรื่องท่ัวไป



ลงทะเบียนรับเรื่อง
ในสมุดทะเบียนรับสารบรรณ

๖. เรื่องทั่วไป(เข้ากล่องแจ้งเวียน)
(เชิญร่วมบริจาค ประกาศรับสมัครงาน 

เชิญประชุมทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของคณะ ฯลฯ)

MC ของคณะ SCAN 
เรื่องเข้าระบบ

บางเรื่อง MC สามารถเข้ากล่องแจ้งเวียนได้เลย

บางเรื่องจัดส่งหนังสือทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ CMU e-Document ส่งไปยัง

คุณวนิดา  วงศ์พยอม

๑ ๒

๓

สรุปเรื่องแจ้ง
ในระบบหนังสือแจ้งเวียน เพ่ือทราบ

สามารถเข้าดูได้ท่ีกล่องหนังสือแจ้งเวียน

๔

๕



๑. ควรให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติมในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งความรู้พื้นฐานและการใช้งานอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและในทุกภาควิชา/
หน่วยงานของคณะเกษตรศาสตร์ 

๒. ควรสร้างวัฒนธรรมและทัศนคติที่ดีของบุคลากรของคณะฯ ต่อการ
ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน

๓. ผู้ปฎิบัติหน้าที่ MC ระบบ CMU e-Document ของภาควิชา/
หน่วยงาน ควรถือปฏิบัติ ดังนี้

๓.๑ เข้าตรวจสอบการใช้งานในระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เป็นประจ าอย่างน้อย วันละ ๒ เวลา เช้า/บ่าย

๓.๒ การส่งเรื่องต่อ ขอให้พิจารณาโดยรอบคอบ เพ่ือป้องกันปัญหา
ผู้รับได้รับเรื่องไม่เกี่ยวกับตนเอง หรือ ผู้รับได้รับเรื่องมากกว่า ๑ ครั้ง

ข้อเสนอแนะในการใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์


