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1.1 วิธีติดตั้งโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสาร 

1. ดาวนโ์หลดโปรแกรม Web Scan  

 
ภาพที่ 1 หน้าจอ Download โปรแกรม Web Scan 

 
2. คลิกเลือก Save as 

 
ภาพที่ 2 หน้าจอเปิด Save as โปรแกรม 
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3. ดับเบิ้ลคลิกเลือก setup_wss.exe เพื่อด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 3 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม 

 
4. หลังจากคลิกเลือกเพื่อติดตั้งโปรแกรม จะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้ด าเนินการติดตั้ง คลิกปุ่ม “Yes” 

 

ภาพที่ 4 หน้าจอยืนยนัการติดต้ังโปรแกรม 
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5. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 5 หน้าจอติดต้ังโปรแกรม Web Scan 

 
6. คลิกปุ่ม “Next” 

 

ภาพที่ 6 หน้าจอก าหนด path เพ่ือติดต้ังโปรแกรม 
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7. ระบุก าหนดชื่อเมนูโปรแกรม เช่น Web Scan หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “Next” 

  

ภาพที่ 7 หน้าจอก าหนดชื่อเมนูโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 
8. คลิกปุ่ม “Install” 

 

ภาพที่ 8 หน้าจอ Install โปรแกรม 
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9. แสดงหน้าจอ ด าเนินการติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที่ 9 หน้าจอด าเนินการติดต้ังโปรแกรม 

 
10. คลิกปุ่ม “Finish” 

 

ภาพที่ 10 หน้าจอสิน้สุดการติดต้ังโปรแกรม 
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11. หลังจาก Install ส าเร็จจะแสดง icon ตามตาราง icon ที่  Windows tray และขึ้นหน้าจอ ให้ 

Configuration คลิกขวาไอคอน        แสดงหน้าจอ Configuration 

 

ภาพที่ 11 หน้าจอติดต้ังโปรแกรมส าเร็จ 
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12.  แสดงหน้าจอ Setup การสแกนเอกสาร 
- ระบุชื่อ “web scan” ในช่อง Description 
- เลือก “WS” 
- ระบุชื่อ Address “http://e-filing.mcu.ac.th” 
- ระบุ Port “80” 
- คลิกปุ่ม “Save” 
- คลิกปุ่ม Test Connection ระบบแสดง Connection Success 

 

ภาพที่ 12 หน้าจอ Setup การติดต้ังโปรแกรมสแกนเอกสาร 

 
13. แสดงหน้าจอการเชื่อมต่อการสแกนเอกสาร ส าเร็จ 

 

ภาพที่ 13 หน้าจอแสดงการเชื่อมต่อการแสกนเอกสาร 
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14. ก าหนดค่าเร่ิมต้นการแสกนเอกสาร โดย login เข้าระบบส านักงานอัตโนมัติ คลิกเลือกปุ่ม  
“แนบเอกสาร” 

 

ภาพที่ 14 หน้าจอก าหนดค่าเร่ิมต้นการสแกนเอกสาร 

 
15. คลิกเลือกไอคอน           หลังจากนั้นคลิกเลือก “Register Scan Service” 

 
ภาพที่ 15 หน้าจอ Register Scan Service 
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16. แสดงหน้าจอให้ใส่ ID คลิก Taskbar ด้านล่าง เลือกคลิกขวาที่รูปไอคอน        หลังจากนั้นคลิก 
Setup 

 

ภาพที่ 16 หน้าจอ Register Scan Service ID 
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17. แสดงหน้าจอ Setup ในช่อง ID คลิกปุ่ม Copy 

 

ภาพที่ 17 หน้าจอ Copy Setup ID 
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18. คลิกวาง ในช่อง “Enter Scanner service provider ID” หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK 

 

ภาพที่ 18 หน้าจอระบุรายละเอียด ID Scanner 

 
19. หลังจาก Register Scan Service ID เรียบร้อยแล้ว รูปไอคอนScanner จะสามารถคลิกท างานได้

ตามปกติ 

 

ภาพที่ 19 หน้าจอติดต้ัง Register Scan Service ID ส าเร็จ 
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20. หลังจากด าเนินการ Register Scan Service ID แล้ว ให้คลิกเลือกไอคอน Scanner และคลิกเลือก  
“Select Source” เพื่อเลือก driver เครื่องScannerที่ต่อเชื่อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน 

 

ภาพที่ 20 หน้าจอ Select Source ของเคร่ืองScanner 

 
21. คลิกเลือกชื่อ driver ของเคร่ืองScanner หลังจากนั้นคลิกปุ่ม “Select” 

 

ภาพที่ 21 หน้าจอเลือก driver scanner 
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22. ด าเนินการทดสอบการ Scan โดยคลิกเลืก “Add” 

 

ภาพที่ 22 หน้าจอการ Scan ภาพผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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23. แสดงภาพที่ผ่านการ Scan เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Save To 
Server 

 
ภาพที่ 23 หน้าจอจัดเก็บภาพเอกสารที่ผ่านการ Scan เข้าระบบ 
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24. การแนบไฟล์ภาพเอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิกเลือกไอคอน  หลังจากนั้น คลิก “Add” หลังจากนั้นคลิก “Save to Server” 

 

ภาพที่ 24 หน้าจอแนบไฟล์ภาพเอกสารเข้าระบบ 
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1.2 วิธีใช้โปรแกรมเสริมส าหรับดูภาพ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์ในการใช้งานโปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ  

 

ภาพที่ 25 หน้าจอสัญลักษณ์โปรแกรมเสริมส าหรับจัดการภาพ 

 
ภาพที่ 26 หน้าจอปุ่ม Clear ภาพเอกสารทั้งหมด 

 
ภาพที่ 27 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารจากไฟล์ที่มีอยู่ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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ภาพที่ 28 หน้าจอปุ่มน าเข้าเอกสารโดย Scan ผ่านเคร่ือง Scanner 

 
ภาพที่ 29 หน้าจอปุ่มพิมพ์ภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 30 หน้าจอลบภาพเอกสาร 



             การติดต้ังโปรแกรมเสริมส าหรับการ Scan เอกสารเข้าระบบสารบรรณฯ 
             เอกสารคู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ – EDCS 
  

หน้า  18 Error! Reference source not found.  

 

ภาพที่ 31 หน้าจอบันทกึภาพเอกสารลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 
ภาพที่ 32 หน้าจอปุ่มปรับมมุมองของภาพ ย่อ-ขยายภาพ 

 

ภาพที่ 33 หน้าจอปุ่มเลื่อนต าแหน่งในภาพเอกสาร 

 

ภาพที่ 34 หน้าจอปุ่มหมนุภาพเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 35 หน้าจอดูคุณสมบัติของโปรแกรม 
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ภาพที่ 36 หน้าจอปุ่มการเลื่อนหน้าเอกสาร 

 

 

ภาพที่ 37 หน้าจอปุ่มการเลื่อนไปภาพที่ต้องการโดยคีย์ตัวเลขในช่องภาพปจัจุบนั 

 


