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1. บทน า 

 ในปัจจุบันกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือได้มีการการน าโปรแกรม

ระบบงานสารบรรณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในองค์กร สามารถท างานได้ผ่านเว็บบราวเซอร์ (Web 

Based Application)  ซึ่งถือเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยในการจัดการและพัฒนาระบบให้มี

ประสิทธิภาพในการท างาน  

ส าหรับคู่มือเล่มนี้ เป็นการปรับปรุงโปรแกรมระบบการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้รองรับการ

ท างานบนอุปกรณ์ไร้สาย (Mobile Application) ระบบได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมกับหน้าจอของ

อุปกรณ์ไร้สายต่าง ๆ สะดวกต่อการใช้งาน ซ่ึงเป็นการลดภาระ ลดระยะเวลาการท างานของผู้ใช้งาน เนื่องจาก

การท างานจะเป็นไปตามล าดับขั้นตอนของการท างานในปัจจุบันที่ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว เอกสารฉบับนี้จะ

น าเสนอวิธีการใช้ระบบฯ ส่วนที่ปรับปรุงเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น 
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2. วิธีการเข้าใชร้ะบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นโมบาย (iNavy Mobile) 

 เป็นวิธีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน ทร. เพ่ือเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น      
โมบาย (iNavy Mobile) โดยขั้นต่อในการเชื่อมต่อมีดังนี้ 

 1. เชื่อมต่อเครือข่ายภายใน ทร. ที่เว็บไซต์ https://mobile.navy.mi.th  

 2. ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Account ทร. ( ไม่ต้องใส่ @navy.mi.th ) 

 

 3. คลิก https://sarabun.navy.mi.th/mobile    

 

4. ลงชื่อผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลแบบรวมศูนย์ (Single Sign On) อีกครั้งเพ่ือเริ่มต้นใช้งาน iNavy 
Mobile 
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3. ภาพรวมของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นโมบาย (iNavy Mobile) 
 เป็นระบบที่ใช้ในการในการด าเนินงานด้านเอกสาร ประกอบด้วย ระบบสารบรรณ ระบบสั่งการ (สั่ง
การเข้า, สั่งการออก) บอร์ดท่ัวไป บอร์ดประกาศ และปฏิทินนัดหมาย  

 * หมายเหตุ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นโมบาย (iNavy Mobile) เป็นคุณสมบัติบางส่วน
ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Web-Based Application ซึ่งหากต้องการท างานแบบสมบูรณ์ เช่น การ
ก าหนดล าดับขั้นตอนการส่ ง เอกสาร  การออกรายงาน  จะต้องเข้ า ไปด า เนินการที่ เ วอร์ชั่ น เต็ม 
(http://i.navy.mi.th)  

 โดยหน้าจอการท างานของ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นโมบาย (iNavy Mobile) ประกอบ
ไปด้วย 1) แถบเครื่องมือ 2) แถบเมนูหลัก และ 3) กระดานข่าว (Dashboard) 

 

 

4. การใช้งานในส่วนของแถบเครื่องมอื 

 

 

 

     ค้นหา                 ซ่อนเมนู   แสดงเมนู                                                     ชื่อผู้ใช้ 
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 เมื่อคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานระบบ จะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวส าหรับผู้ใช้งาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ คลิกปุ่มบันทึกเพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

5. การใช้งานในส่วนของแถบเมนูหลัก 
 เมื่อคลิกท่ีไอคอนแสดงเมนูบนแถบเครื่องมือจะปรากฏเมนูการท างานดังนี้ 
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4 

เลือกปีข้อมูลที่จะใช้งาน 

ระบหุมายเลขโทรศัพท์ ทร. 

เลือกสถานะแจ้งเตือนทาง SMS และหมายเลขที่
จะรับการแจ้งเตือนทาง SMS 

เลือกสถานะรับการแจ้งเตือนทางอีเมล์ ทร. และ
ระบุอีเมล์ ทร. ที่จะใช้รับข้อมูล พร้อมรหัสผ่าน 

เลือกสถานะรับการแจ้งเตือนทาง Instant 
Message (IM) 

1 

2 

ส่วนที่ 1 
 1. หน้าแรก 
 2. ระบบสารบรรณ 
 3. ระบบสั่งการ  
 4. บอร์ดท่ัวไป 
 5. บอร์ดประกาศ 

 

ส่วนที่ 2 
 1. ข้อมูลส่วนตัว 
 2. เวอร์ชั่นเต็ม คือการเข้าสู่ระบบงานปกติ 

(http://i.navy.mi.th) 
 3. ออกจากระบบ 
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6. การใช้งานในส่วนของกระดานข่าว (Dashboard) 
 คลิกท่ี "หน้าแรก" ในเมนูหลักจะปรากฏรายการดังนี้ 

 

 

 
 1. สารบรรณ 
 2. สั่งการเข้า  
 3. สั่งการออก 
 4. บอร์ดท่ัวไป 
 5. บอร์ดประกาศ 
 6. ปฏิทินนัดหมาย     

           (ระหว่างด าเนินการพัฒนา) 
 

 

 

7. การใช้งานในส่วนของระบบสารบรรณ 
 1. เลือกกล่องงานที่ต้องการ 

                    

 

  

1 2 3 

4 5 6 

3 

4 

5 

1 

2 

2. ตัวเลขแสดงจ านวนค้างรับหนังสือ 
3. แสดงรายการหนังสือในกล่องงาน 
4. คลิก "ลงรับ" เพ่ือยืนยันการรับหนังสือและเปิดอ่าน 
5. คลิก "แสดงรับหนังสือ" เพ่ือไปยังรายการรับหนังสือทั้งหมด 
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8. การใช้งานในส่วนของสั่งการเข้า 
 

                              

 1. เลือกกล่องงานที่ต้องการ 
 2. คลิก "สั่งการ" เพ่ือสั่งการไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3. แสดงรายการสั่งการที่ได้รับมอบหมาย 
 4. คลิก "รับปฏิบัติ" เพ่ือรับทราบการสั่งการใหม่ 
 5. คลิก "แสดงทั้งหมด" เพ่ือแสดงรายการสั่งการเข้าท้ังหมด 
 
 
 

7 6 คลิก เพ่ือสั่งการ  
ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่
หัวข้อระบบสั่งการ (ออก) 
 

คลิก เพ่ือดูเอกสารแนบ 

3 

4 

5 

8 คลิก เพ่ือแสดงค้างรับ 

1 

2 
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6 

7 

8 9 10 

 เมื่อคลิก "รับปฏิบัติ" จะแสดงรายละเอียดการสั่ง
การ โดยผู้รับปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
6. คลิก "ตอบกลับ" เพ่ือตอบกลับไปยังผู้สั่งการ 
7. คลิก "เสนอปิด" เพ่ือเสนอปิดงานที่ได้มีการสั่งการ 
 

 เมื่อคลิก "รับปฏิบัติ" สถานะของการสั่งการจะ
เปลี่ยนจาก "งานใหม่" เป็น "อยู่ระหว่างด าเนินการ" โดย
ผู้รับปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
8. คลิก "สั่งการ" เพ่ือสั่งการต่อไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
9. คลิก "ตอบกลับ" เพ่ือตอบกลับไปยังผู้สั่งการ 
10. คลิก "เสนอปิด" เพ่ือเสนอปิดงานที่ได้มีการสั่งการ 
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9. การใช้งานในส่วนของสั่งการออก 
 

                            

          1. เลือกกล่องงานที่ต้องการ 
          2. แสดงรายการงานที่ได้มีการมอบหมาย 
          3. คลิก "สั่งการ" เพ่ือสั่งการต่อไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
          4. คลิก "ตอบกลับ" เพ่ือตอบกลับไปยังผู้ทีร่ับปฏิบัติ 
          5. คลิก "ปิดงาน" เพ่ือปิดงานที่ได้มีการสั่งการ 

 9.1 หน้าจอแสดงการสั่งการ 
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7 

5. เลือกประเภทของผู้รับปฏิบัติ พร้อมทั้งระบุ 
   ชื่อ/ต าแหน่ง/หน่วยงาน ที่ต้องการสั่งการ 
6. ระบุชั้นความเร็ว 
7. ระบุวันก าหนดเสร็จ  
 

3 4 5 
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 9.2 หน้าจอแสดงการตอบกลับ/ปิดงาน 
 

              

10. การใช้งานในส่วนของบอร์ดทั่วไป 
 

                 
  

8 หน้าจอแสดงการตอบกลับ/ปิดงาน 
 

1 คลิกท่ีหัวข้อ เพื่อเปิดดูเอกสาร 
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11. การใช้งานในส่วนของบอร์ดประกาศ 
 

            
  
 1. สีน้ าเงิน  แสดง  รายการหนังสือท้ังหมด 
     สีเขียว   แสดง   รายการหนังสือที่อ่านแล้ว 
     สีแดง    แสดง   รายการหนังสือที่ยังไม่อ่าน 
 2. คลิกเพ่ือแสดง/ซ่อนกล่องงาน 
 3. คลิกหัวข้อ เพื่อเปิดดูเอกสาร 
 4. การบันทึกสถานะอ่านแล้ว 
  4.1. คลิกเลือก √ 
  4.2. จากนั้นคลิกปุ่ม "ก าหนดว่าอ่านแล้ว" 
  หมายเหตุ สามารถเลือกหลายรายการพร้อมกันได้ 

12. บทสรุป 

 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่น โมบาย (iNavy Mobile) เป็นระบบที่ใช้ในการท างาน
เกี่ยวกับเอกสาร ประกอบด้วย สารบรรณ สั่งการเข้า สั่งการออก บอร์ดทั่ วไป บอร์ดประกาศ การส่งเอกสาร 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังสามารถช่วยลดกระดาษและลดโลกร้อนได้ โดยใน
อนาคตยังสามารถเพ่ิมเติมคุณสมบัติ (Features) ได้อีก เช่น การแสดงปฏิทินนัดหมาย พร้อมทั้งรายละเอียด
เป็นต้น 
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2 
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