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คู่มือการใช้งานระบบรับส่งไปรษณีย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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ภาพที่ 1 แผนผังขั้นตอนการใช้งานระบบ 
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1. ผู้เข้าใช้งานระบบ มี 2 ระดับ ดังนี้ 
 (1) เจ้าหน้าที่สารบรรณภาควิชา / เจ้าหน้าที่หน่วยงานย่อย 
 (2) เจ้าหน้าที่สารบรรณคณะฯ 
 
2. ขั้นตอนการใช้งาน (เจ้าหน้าที่สารบรรณภาควิชา / เจา้หน้าที่หน่วยงานย่อย) 
 2.1 เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ส่งไปรษณีย์ 
 

  (1) เข้าสู่เว็บไซส์ ระบบไปรษณีย์ ตาม URL : https://sc3.kku.ac.th/sci-post   
  (2)  คลิกปุ่ม  "เข้าสู่ระบบ"  
  (3) Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password เดียวกับ ระบบ Sci-Office 
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 2.2 บันทึกข้อมูลการส่งไปรษณีย์ 
 

 
 

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงขั้นตอนการบันทึกข้อมูล ส่งไปรษณีย์ 
 
  (1) คลิกปุ่ม "บันทึก การส่งไปรษณีย์" 
  (2) กรอกรายละเอียด การส่งไปรษณีย์ 
  (3) คลิก "บันทึก" ระบบจะแสดงหน้าจอ รายการส่งไปรษณีย์ ตามภาพที่ 4 ซึ่งผู้ใช้สามารถ 
แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลได้ หาก ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง (สารบรรณคณะฯ) ยังไม่ท าการตรวจสอบ 
 

 
ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงรายการไปรษณีย์ 
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 2.3 พิมพ์รายงาน ใบน าส่งจากภาควิชาฯ 
  (1) คลิกเมนู รายงาน >> รายงานใบน าส่งจากภาควิชา 
  (2) เลือกช่วง เวลาเวลาการรายงาน ส่งไปรษณีย์ 
  (3) คลิก "แสดงข้อมูล" 
  (4) หากผู้ใช้ ใช้ Browser Chrome "คลิกเลือกเอกสาร "  
      รายงานการส่ง จะแสดง ตามภาพที่ 6 
 

 
 

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงขั้นตอนการพิมพ์รายงาน ใบน าส่งจากภาควิชาฯ 
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ภาพที่ 6 หน้าจอแสดงหน้ารายงาน ใบน าส่งไปรษณียภัณฑ์ 
 

 2.4 ตรวจสอบสถานะ การน าส่งไปรษณีย์ 
  (1) เลือกเมนู "รายการรับ-ส่งไปรษณีย์" 
  (2) เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการตรวจสอบ 

  (3) คลิก  
  (4)  รายงานการส่ง ไปรษณีย์ จะแสดงตามสถานะ การด าเนินงาน 
 

 
ภาพที่ 7 หน้าจอแสดงแสดงขั้นตอน รายงานการรับ-ส่งไปรษณีย์ 
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3. ขั้นตอนการใช้งาน (เจ้าหน้าที่สารบรรณคณะฯ) 
 3.1 เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 8 หน้าจอแสดงขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ส่งไปรษณีย์ 
 

  (1) เข้าสู่เว็บไซส์ ระบบไปรษณีย์ ตาม URL : https://sc3.kku.ac.th/sci-post   
  (2)  คลิกปุ่ม  "เข้าสู่ระบบ"  
  (3) Login เข้าสู่ระบบ โดยใช้ Username และ Password เดียวกับ ระบบ Sci-Office 
 
 3.2 ตรวจสอบไปรษณีย์ / บันทึกสถานะ การตรวจสอบไปรษณีย์ 
  (1) คลิกเมนู "ตรวจสอบการน าส่งข้อมูล" 
  (2) คลิก "ตรวจสอบข้อมูล" ระบบจะแสดงหน้าจอการตรวจสอบ รายการน าส่ง  
ตามภาพที่ 10 
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ภาพที่ 9 หน้าจอแสดงขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ ไปรษณีย์ 

 
  (3) ตรวจสอบรายการน าส่งไปรษณีย์ และเลือก สถานะการตรวจสอบ 
  (4) คลิกปุ่ม "บันทึก" 

 

 
 

ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงขั้นตอนการ รายงานสถานะการตรวจสอบไปรษณีย์ 
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 3.3 พิมพ์รายงาน ใบน าส่งไปรษณีย์ 
  (1) เลือกเมนู "รายงานใบน าส่งไปรษณีย์" 
  (2) เลือกช่วงเวลาที่ต้องการน าส่งไปรษณีย์ 
  (3) คลิก "แสดงข้อมูล" 
  (4) หากผู้ใช้ ใช้ Browser Chrome "คลิกเลือกเอกสาร "  
                         รายงานการส่ง จะแสดง ตามภาพที่ 12 

 
ภาพที่ 11  หน้าจอแสดงขั้นตอนการรายงาน ใบน าส่งไปรษณีย์ 

 
ภาพที่ 12  หน้ารายงาน ใบน าส่งของทางไปรษณีย์ฯ 
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 3.4  บันทึกค่าส่งไปรษณีย์ 
  (1) เลือกเมนู "รายงานค่าใช้จ่าย" 
  (2) คลิก "ระบุจ านวนเงิน" ระบบจะแสดงหน้าจอการ ระบุจ านวนเงินตามภาพที่ 14 
 

 
ภาพที่ 13  หน้าจอแสดงขั้นตอนการตรวจสอบ รายการน าส่งไปรษณีย์ 

 
  (3) ตรวจสอบรายละเอียด และระบุ "จ านวนเงินค่าบริการ" 
  (4) คลิก "บันทึกข้อมูล" 

 
ภาพที่ 14  หน้าจอแสดงขั้นตอนการก าหนด จ านวนเงินค่าบริการ 
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 3.5 พิมพ์รายงาน ใบสรุปราคาการส าส่งไปรษณีย์ 
  (1) เลือกเมนู "รายงานสรุปค่าน าส่งไปรษณีย์"   
  (2) เลือกช่วงวันที่ ที่ต้องการรายงาน 
  (3)  คลิก "แสดงข้อมูล" 
  (4)  หากผู้ใช้ ใช้ Browser Chrome "คลิกเลือกเอกสาร "  
                         รายงานการส่ง จะแสดง ตามภาพที่ 16 

 
 

ภาพที่ 15  หน้าจอแสดงขั้นตอนการตรวจสอบ รายงานค่าน าส่งไปรษณีย์ 
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ภาพที่ 16  หน้าจอแสดรายงานสรุปค่าน าส่งไปรษณีย์ 


