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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหงานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปนลาย

ลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ  ของหนวยงาน และ

สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได

มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบรกิารท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ

ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่

ตรงกับความตองการ 

  
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานน้ี ครอบคลุมกระบวนการงานปฏิบัติงานทะเบียนหนังสอืสงภายนอก มทส และทะเบียน

หนังสือสงของสวนสารบรรณและนิติการภายนอก งานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ  ในระบบ สารบรรณ

อิเลคทรอนิกส ต้ังแตขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร การออกเลขหนังสือสง พิจารณา สแกนเอกสาร การเขาระบบ                  

สารบรรณอิเลคทรอนิกส และระบบ B-office การกรอกขอมูลในระบบ ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร และบันทึก ช่ือ

หนวยงาน ท่ีระบุในเอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-mail address เพื่อดําเนินงานตามข้ันตอนตอไป 

 
3. คําจํากัดความ 
 
 หัวหนางาน  หมายถึง หัวหนางานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ 

 หัวหนาสวน  หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีไดแก  

   สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย สวนงานหรือ 

   หนวยงานอ่ืนที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 
 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานอื่นท่ีไมใชหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

   สุรนาร ี  
 สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารงานเอกสารท้ังหมด เริ่มตั้งแต

   การจัดทาํ การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ

   ทาํลาย 
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 ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส หมายถึง ระบบทะเบียนหนังสือสงสารบรรณอิเลคทรอนิกส  
   ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับการรบั การสงหนังสือ 

   ไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เลขหนังสือภายนอก หมายถึง ศธ 5601/ , ศธ 5601/ว  
 เลขหนังสือภายใน หมายถึง ศธ 2602(2)/ , ศธ 5602(2)/พ , ศธ 5602(2)/พว 
 
 
4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มีหนาที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแตรบัเอกสารจากหนวยงาน           
ตนเร่ือง ตรวจสอบเอกสาร ออกเลขทะเบียนหนังสือสง บันทึกขอมูลในสมุดคุมเลขหนังสือทะเบียนสง ลงระบบสาร
บรรณอิเลคทรอนิกส และจัดเก็บสําเนาเอกสารเขาแฟม รวมถึงการจัดทําการรับ-สงการเก็บรักษา การทําลายซึ่ง
เปนการกําหนดขั้นตอนขอบขายของงานสารบรรณในทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงานเอกสารการคิด อาน           
ทําสําเนา สงหรือรับขอความ รบับันทึก ทํารหัสเก็บเขาที่ คนหาติดตาม ทําลายตองเปนแบบที่ใหความสะดวก
รวดเรว็ถูกตองมีประสิทธิภาพเนื่องจาก  งานสารบรรณเปนงานที่มีอยูทุกหนวยงาน การดําเนินงานดวยระบบ              
B-office ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดและการควบคุมงานสารบรรณใหเปนไปดวยความเรียบรอย   
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  รับผิดชอบ 
ระยะ 

เวลา 

เอกสาร 

ที่เก่ียวของ 

1 
 รับเอกสารจากเจาของเร่ือง

หนวยงานตนเร่ือง  

เอกสารท่ีไดรับตรงกับใบ

นําสงเอกสารของหนวยงาน

ตนเร่ือง 

เบญญารัศม  เอกสารจาก

หนวยงานตางๆ    

2 

 

 

 
ตรวจสอบเอกสาร ขอความ 

วันที่  ลงนาม ถูกตอง 

ครบถวนหรือไม   

 

ตรวจสอบเอกสาร ไดถูกตอง 

ครบถวน ตามรูปแบบของ

ระเบียบวาดวยงานสาร

บรรณ พ.ศ. 2553 โดยไม

เกิดการสูญหายของเอกสาร 

ติดตอประสานงานกับตน

เร่ือง เพื่อดําเนินการแกไข

เอกสารใหถูกตอง ตาม

วัตถุประสงค 

เบญญารัศม  1. ระเบียบวาดวย

งานสารบรรณ พ.ศ. 

2553 

2. ขอบังคับ 

ขอกําหนด ประกาศ 

ระเบียบ คําส่ังที่

เก่ียวของ 

3. เอกสารแนบ เชน 

ตนเร่ืองเดิม 

3 

 

 

 

 

 
 ดําเนินการออกเลขทะเบียน

หนังสือสงในเอกสารโดยใหมี

ความถูกตองและครบถวน  

 

 

1. เจาหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มาขอเลขทะเบียนหนังสือสง

จากสวนสารบรรณและนิติ

การ 

2. เจาหนาที่ของหนวยงาน

ตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย

โทรศพัทมาขอเลขทะเบียน

หนังสือสง 

3. เจาหนาที่ของสวนสาร

บรรณและนิติการที่ไดรับ

มอบหมาย เปนผูเขยีนและ

ออกเลขทะเบียนหนังสือสง

ใหกับหนวยงานตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัย 

4. การออกเลขทะเบียน

หนังสือสงแบบ “ลับ” 

 

 

เบญญารัศม  เอกสารตนฉบับท่ี

ผูบริหารลงนาม 

รับเอกสาร 
จากหนวยงาน 

ตนเร่ือง 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

สงกลับหนวยงาน  
ตนเร่ืองเพื่อแกไข 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ออกเลขทะเบียน
หนังสือสง 

1 
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สงเอกสารกลับ 

หนวยงานตนเร่ือง   

4  จัดสงเอกสารที่ออกเลข

ทะเบียนหนังสือสงเรียบรอย

แลว  พรอมสําเนากลับ

หนวยงานตนเร่ือง 

เอกสารไดรับการจัดสงให

หนวยงานถูกตองและทัน

ตามกําหนดเวลา 

เบญญารัศม  เอกสารท่ีไดรับการ

การออกเลข

ทะเบียนหนังสือสง

เรียบรอยแลว 

5  

 

 

ดําเนินการบันทึกเลขทะเบียน

หนังสือสงในระบบสาร

บรรณอเิลคทรอนิกส  โดย

ลงบันทึกเลขใหกับเอกสารที่

มีเลขที่ ดังน้ี 

- เลขทะเบียนหนังสือสงที่

สงไปหนวยงานภายนอก 

เลขที่ ศธ.5601 

-  เลขทะเบียนหนังสือสง

เวียนที่สงไปหนวยงาน

ภายนอก เลขที่  ศธ.5601/ว 

 - เลขทะเบียนหนังสือสงของ

สวนสารบรรณและนิติการ  

เลขที่  ศธ.5602(2)/  

 - เลขทะเบียนหนังสือสงของ

สวนสารบรรณและนิติการ 

เลขที่  ศธ.5602(2)/พิเศษ  

 - เลขทะเบียนหนังสือสง

เวียนของสวนสารบรรณและ

นิติการ เลขท่ี  ศธ.5602(2)/

พว 

 

เอกสารไดรับการบันทึกใน

ระบบสารบรรณ

อิเลคทรอนิกส และระบบ 

B-Office ไดถูกตองครบถวน  

เบญญารัศม  -  เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงท่ีสงไป

หนวยงานภายนอก 

เลขที่ ศธ.5601 

- เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงเวียนท่ี

สงไปหนวยงาน

ภายนอก เลขที่ ศธ.

5601/ว 

 - เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงของสวน

สารบรรณและนิติ

การ เลขท่ี ศธ.

5602(2)/  

  - เอกสารที่

ตองการออกเลข

ทะเบียนหนังสือสง

ของสวนสารบรรณ

และนิติการ เลขที่ 

ศธ.5602(2)/พิเศษ  

 - เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงเวียนของ

สวนสารบรรณและ

นิติการ เลขท่ี ศธ.

5602(2)/พว  

 

บันทึกเลขทะเบียน

หนังสือสงในระบบ   

สารบรรณอิเลคทรอนิกส 

1 

2 
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6  จัดทําและออกเลขทะเบียน

หนังสือสงในสมุดคุมเลข

ทะเบียนหนังสือสงของสวน

สารบรรณและนิติการ 

ขอมูลที่บันทึกในสมุดคุมเลข

ทะเบียนหนังสอืสงของสวน

สารบรรณและนิติการมี

ความถูกตอง 

เบญญารัศม  สมุดคุมเลขทะเบียน

หนังสือสงของสวน

สารบรรณและนิติ

การ 

7  

 

 

 

จัดเก็บสําเนาเอกสารเขา

แฟม  โดยจัดเก็บเอกสารที่

ดําเนินการออกเลขทะเบียน

หนังสือสงเรยีบรอยแลวดังมี

เลขที่ตอไปนี้ 

-  เลขท่ี ศธ.5601 

-  เลขท่ี ศธ.5601/ว 

 - เลขท่ี ศธ.5602(2)/  

 - เลขท่ี ศธ.5602(2)/พิเศษ  

 - เลขท่ี ศธ.5602(2)/พว 

 

จัดเก็บสาํเนาในแฟมเอกสาร

สวนสารบรรณและนิติการ

โดยไมเกิดการสูญหายของ

เอกสาร   

เบญญารัศม  สําเนาเอกสาร 

-  เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงท่ีสงไป

หนวยงานภายนอก 

เลขที่ ศธ.5601 

-  เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงท่ีเวียนไป

หนวยงานภายนอก 

เลขที่ ศธ.5601/ว 

 - เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงของสวน

สารบรรณและนิติ

การ เลขที่ ศธ.

5602(2)/  

- เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงของสวน

สารบรรณและนิติ

การ เลขที่ ศธ.

5602(2)/พิเศษ  

 - เอกสารที่ตองการ

ออกเลขทะเบียน

หนังสือสงเวียนของ

สวนสารบรรณและ

นิติการ เลขที่ ศธ.

5602(2)/พว  

 
  

บันทึกขอมูลในสมุดคุม

ทะเบียนหนังสือสง 

จัดเก็บสําเนา
เอกสารเขา

แฟม 

2 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รับเอกสารจากเจาของเรื่อง  

    /หนวยงานตนเร่ือง 

 รับเอกสารจากหนวยงาน จําแนกไดดังตอไปนี้ 

-  เจาของเร่ือง /หนวยงานตนเรื่อง  

-  สํานักงานอธิการบดี เลขาอธิการบดีหรือผูรักษาการแทนอธิการบดีหรือปฏิบัติการแทน  

   อธิการบดี 

 

2. ตรวจสอบเอกสาร   - เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปตรวจสอบรูปแบบเอกสารถึงความถูกตองและรูปแบบหนังสือ 

    ภายในและหนังสือสงภายนอกใหเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวย งานสารบรรณ  

    พ.ศ. 2553 

  - กรณีรูปแบบเอกสารไมเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

    ดําเนินการสงกลับหนวยงานเจาของเร่ือง/หนวยงานตนเร่ือง 

 

3.  ออกเลขทะเบียนหนังสือสง ขั้นตอนการออกเลขหนังสือทะเบียนสงมี 4 ขั้นตอน  

1. เจาหนาที่ของหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมาขอเลขทะเบียนหนังสือสง ดวย

ตนเอง โดยเจาหนาที่สวนสารบรรณและนิติการท่ีไดรับมอบหมายจะเปนผูเขียนและ

ออกเลขทะเบียนหนังสือสงใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน มทส พรอมจัดทําสําเนา 2 

ฉบับ จัดสงตนฉบับและสําเนา 1 ชุด ใหกับหนวยงานนั้น สวนสารบรรณและนิติการ

จะเก็บสําเนาหนังสือไว 1 ชุดพรอมลงทะเบียนในสมุดทะเบียนหนังสือสงเพ่ือเปน

หลักฐานตอไป 

2. เจาหนาที่ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยโทรศัพทมาขอเลขทะเบียนหนังสือสง

จากสวนสารบรรณและนิติการซึ่งหนวยงานนั้นเปนผูเขียนเลขหนังสือทะเบียนสงดวย

ตนเองพรอมจัดทําสําเนาสงมาใหสวนสารบรรณและนิติการจัดเก็บตอไป 

3. เจาหนาที่ของหนวยงานสวนสารบรรณและนิติการท่ีไดรับมอบหมายเปนผูเขียนและ

ออกเลขทะเบียนหนังสือสงใหกับหนวยงานตาง ๆ ภายใน มทส  (ไดรับเอกสารจาก

สํานักงานอธิการบดี) เพ่ือจัดทําสําเนา 2 ชุด พรอมจัดสงตนฉบับและสําเนา 1 ชุด 

คืนใหหนวยงานนั้น ๆ ผานงานไปรษณียโดยทําบันทึกในสมุดทะเบียนหนังสือสงและ

ติดสลิปสงใหหนวยงานตอไป 

4. การออกเลขทะเบียนหนังสือสงแบบ “ลับ” สามารถออกเลขทะเบียนหนังสือสง 2 

ทาง 
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- สวนสารบรรณและนิติการเปนผูออกเลขทะเบียนหนังสอืสงใหกับหนวยงาน          

ตาง ๆ ภายใน มทสพรอมบันทึกไวในสมุดทะเบียนหนังสือสง “ลับ” พรอมใส

ซองคืนหนวยงานไดเลยโดยไมมีสําเนาไวที่สวนสารบรรณและนิติการ 

- หนวยงานตาง ๆ ภายใน มทส. สามารถโทรศัพทมาขอเลขทะเบียนหนังสือสง

จากสวนสารบรรณและนิติการ แลวแจงดวยวาจา เอกสารลับ สวนสารบรรณ

และนิติการจัดทําบันทึกไวในสมุดทะเบียนหนังสือสงเพ่ือเปนหลักฐานตอไป 

 

   เลขที่ทะเบียนหนังสือสงออกมีความถูกตองตามวัน เดือน ป เนื่องดวยเอกสารทุกฉบับ 

จะมีผลบังคับตามวันที่ผูบริหารลงนาม   จึงตองดําเนินการใหทันตามกําหนดเวลาในเอกสาร 

โดยแบงการออกเลขเปน 2 ประเภท 

   1. ทะเบียนหนังสือสงหนังสือสงภายนอก จากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารีสงออกไปถึง 

      หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกอบไปดวย  

      -  เลขทะเบียนหนังสือสงที่สงไปหนวยงานภายนอก เลขที่ ศธ.5601 

      -  เลขทะเบียนหนังสือสงเวียนท่ีสงไปหนวยงานภายนอก เลขท่ี ศธ.5601/ว 

  2. ทะเบียนหนังสือสงหนังสือสงภายใน 

      - เลขทะเบียนหนังสือของสวนสารบรรณและนิติการ เลขที่ ศธ.5602(2)/  

      - เลขทะเบียนหนังสือของสวนสารบรรณและนิติการ เลขที่ ศธ.5602(2)/พิเศษ  

      - เลขทะเบียนหนังสือเวียนของสวนสารบรรณและนิติการ เลขที่ ศธ.5602(2)/พว  

4.  สงเอกสารตนเร่ืองกลับไปยัง
เจาของเร่ือง 
 

สงเอกสารตนฉบับหรือสําเนาท่ีออกเลขทะเบียนหนังสือสงเรยีบรอยแลว สงกลับ

หนวยงานที่เปนเจาของเร่ือง  

  -  นําเอกสารตนฉบับที่ออกเลขทะเบียนหนังสือสงเรียบรอยแลว สําเนาจํานวน 2 ฉบับ            

     สําเนาฉบับที่ 1 สงคืนหนวยงานตนเร่ืองพรอมตนฉบับเอกสาร              

     สําเนาฉบับที่ 2 สวนสารบรรณและนิติการเก็บไวเปนหลักฐานอางอิงในการออกเลข 
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 5. ลงบันทึกเลขทะเบียน 

     หนังสือสงในระบบสารบรรณ 

     อิเลคทรอนิกส   

 

นําสําเนาเอกสารหนังสือภายนอก และหนังสือภายในที่ออกเลขเรยีบรอยแลว ลงบันทึก

เลขทะเบียนหนังสือสงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

5.1 เปดระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส เขาไปที่  203.158.7.38/EdocPublic/  

-  โดยกรอกรหัสพนักงาน  

-  รหัสผาน (password) คลิก Vertify  เพ่ือเขาสูระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส 

 

 

 

 

 

   5.2 เขาหนาตางทะเบียนหนังสือสงมหาวิทยาลัย คลิกเลือกขอเลข 5601/ศธ5601 ว    

 จะปรากฏหนาตางใหกรอกขอมูลทะเบียนหนังสือสงมหาวิทยาลัยของปปจจุบัน โดยระบบ   

 สารบรรณอิเลคทรอนิคสจะกําหนด วัน เดือน ป ปจจุบันใหเองโดยอัตโนมัติ ผูลงระบบ 

 จะตองทําการกรอกขอมูลที่สําคัญของเอกสาร คือ หนวยงานที่บันทึก จาก เร่ือง  

 และการปฏิบัติงาน  
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 โดยนําขอมูลจากสําเนาหนังสือที่ออกเลขเรียบรอยแลวมาลงบันทึกในระบบสารบรรณ  

 อิเลก็ทรอนิกส   เชน เลขที่หนังสือศธ5601/... วัน เดือน ป เร่ือง เรียน และผูสง   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ระบบ สารบรรณอิเลคทรอนิคสจะกําหนด วัน เดือน ป ปจจุบันใหเองโดยอัตโนมัติ ผูลง

บันทึกในระบบ  จะตองทําการกรอกขอมูลที่สําคัญของเอกสาร คือ หนวยงานที่บันทึก 

จาก เรื่อง และการปฏิบัติงาน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางสําเนา
หนังสือ ศธ5601 

ท่ีออกเลข 
เรียบรอยแลว 

เลขท่ี ศธ 5601/ 

วัน เดือน ป ของเอกสาร 

เร่ือง 
เรียน 

ผูสง 

วัน เดือน ป ระบบจะออกใหเอกโดย
อัตโนมัติ 

ผูสง 

เร่ือง 
เรียน 

หนวยงานตนเร่ือง 
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เลือกคําสั่ง บันทึกเอกสาร จะปรากฏกลองขอความคลิกเลือกคําสั่ง OK ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

จะปรากฏหนาแสดงรายละเอียดเอกสาร ท่ีบันทึกเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลังจากนั้นนําสําเนาหนังสือที่ออกเลขเรียบรอยแลวไปทําการ Scan เพ่ือทําการเปลี่ยน

ชื่อไฟลโดย เปลี่ยนชื่อใหตรงกับเลขหนงัสือ.pdf เพื่อนําไปแนบไฟลเปนลําดับตอไป 

 

 

 

 

เปล่ียนช่ือใหตรงกับเลขหนังสือ 
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 ทําการแนบไฟล โดย เขาไปที่ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส เลือกคําสั่ง ตรวจสอบการ 

ขอเลข 5601/5601 ว จะปรากฏหนาตางเอกสารตรวจสอบการขอเลข 5601/5601 ว 

/ เอกสารที่รอการออกเลขสารบรรณทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 เลือก  ปรับปรุงเอกสารแนบ Choose File พรอมทั้งนําไฟล ที่ทําการเปลี่ยนช่ือท่ี

ตรงกับเอกสารเรียบรอยแลว มาแนบหลังจากแนบไฟลเรียบรอยแลวเลือกคําสั่ง แกไข

เอกสารจะขึ้นกลองขอความถามเลือกคําสั่ง OK เพ่ือทําการยืนยัน  

 

 

 

 

 

 

 จะขึ้นหนาตางเพ่ือทําการยืนยันในระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อแนบไฟลอางอิง และยืนยันในระบบเรยีบรอยแลวจะปรากฏหนาจอดังภาพซึ่ง

หมายความวาเอกสารนี้ถูกแนบเรียบรอยแลว 

 

 

 

 
 

ไฟลเอกสาร 
ที่ถูกแนบเรียบรอยแลว 
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 เมื่อคลิก เปดดูเอกสารแนบ จะปรากฏไฟลเอกสารแนบขึ้นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาตางตรวจสอบการขอเลข 5601/5601 ว จะปรากฏดังภาพ เอกสารถูกแนบ 

เรยีบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

   กรณีที่เปน ศธ 5601/ว เขาหนาตางทะเบียนหนังสือสงมหาวิทยาลัย คลิกเลือกทะเบียน 

  หนังสือ 5601/5601 ว  คลิก  หนังสือเวียน  จะปรากฏทะเบียนหนังสือสง 

  มหาวิทยาลัยของปปจจุบัน นาํรายละเอียดตาง ๆ จากสําเนา ศธ5601/ว... มาลงในระบบ 

  ขั้นตอนเดียวกันกับ ศธ5601/... 

   

    

 

 

 

 

ไฟลเอกสารแนบ 
จะปรากฏดังภาพ 
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  **ข้ันตอนการ คนหาเอกสาร การแนบไฟลเอกสาร เปนข้ันตอนเดียวกันกับ ศธ5601/** 

   
ข้ันตอนการลงทะเบียนรับหนงัสือภายในสวนสารบรรณและนิติการ  
      - ออกเลขหนังสือของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/  
      - ออกเลขหนังสือของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/พิเศษ  
      - ออกเลขหนังสือเวียนของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/พว  
 

       - ออกเลขหนังสือของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/ เขาไปที่ 

 ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิคส เลือกเมนูทะเบียนหนังสือสงหนวยงาน จะพบหนาตาง 

 ใหกรอกรายละเอียดเอกสาร โดยนํารายละเอียดจากสําเนาเอกสาร ศธ 5602(2)/ กรอก 

 ในหนารายละเอียดเอกสาร โดยกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับ เลขที่เอกสาร ลงวันท่ี   

 ตนเร่ืองระบบจะข้ึนใหเองโดยอัตโนมัติในกรณีเปนเลขภายในสวนสารบรรณและ 

 นิติการ เรื่อง เรียน และการปฏิบัติงาน เมื่อกรอกเรยีบรอยแลว ใหทําการเลือกคําสั่ง  

ตัวอยางสําเนา
หนังสือเวียน 
ศธ 5601/ว... 

ที่ออกเลข 
เรียบรอยแลว 
เรียบรอยแลว 

เลขท่ี ศธ 5601/ว 

วัน เดอืน ป ของเอกสาร เร่ือง 

เรียน 

ผูสง 

หนวยงานตนเร่ือง 
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 บันทึกเอกสาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 เลือกคําสั่ง บันทึกขอมูล หลังจากนั้นเลือกคําส่ังบันทึกเอกสารอีกคร้ัง จะปรากฏกลอง

ขอความเลือกคําส่ัง OK เพื่อทําการยืนยันระบบจะปรากฏหนาจอแสดงรายละเอียด

เอกสารที่ทําการลงบันทึกเรยีบรอยแลว ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

สําเนาเอกสาร 
ศธ 5602(2)/309 
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 ในกรณตีองการแนบไฟลเอกสารใหทําการเลือก  ปรับปรุงเอกสารแนบ Choose File 

พรอมท้ังนําไฟล ที่ทําการเปลี่ยนช่ือที่ตรงกับเอกสารเรียบรอยแลว มาแนบหลังจาก

แนบไฟลเรียบรอยแลวเลือกคําสั่ง แกไขเอกสารจะขึ้นกลองขอความถามเลือกคําสั่ง OK 

เพ่ือทําการยืนยัน เมื่อแนบไฟลอางอิงเรียบรอยแลวจะปรากฏหนาจอเอกสารแถบสีนํ้าเงิน

ดังภาพซึ่งหมายความวาเอกสารนี้ถูกแนบเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

  

เมื่อตองการตรวจสอบเอกสารแนบ สามารถคลิกเลือกเปดดเูอกสาร จะปรากฏไฟลแนบดัง

ภาพ 
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       - ออกเลขหนังสือเวียนของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/พว  

ดําเนินการเปด browser เพ่ือเขาระบบ B-office ของงานสารบรรณ ที่เว็บไซต 

https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php จะปรากฏหนา 

E-DOCUMENT II  คลิกเขาไปที่ไอคอน B-OFFICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   จะปรากฏหนาให Log in ดําเนนิการ กรอกรหัสพนักงาน User Name ตามดวย 

รหัสผาน  password (e-mail) หลังจากนั้นเลือกไอคอน Login ดังภาพ เพื่อเขาสูระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กรอกรหัสพนักงาน User Name 
 

รหัสผาน  
Password (e-mail) 

คลิก 
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  หลังจาก Log in แลว ระบบจะไปสูหนาจอปฏิทิน เลือกเมนู คําส่ัง งานสารบรรณ /            
สํานักงานอธิการบดี  / สสน. / คลิกเลือก สง-ศธ 5602(2)/พ                                  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 นํารายละเอียดจากสําเนาเอกสาร ศธ 5602(2)/พ... มากรอกในระบบ B-Office กรอก

ขอมูลใหครบถวน เมื่อดําเนินการกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหทําการคลกิเลอืก

คําส่ัง Save [F6] (Send Now) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก 
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ออกเลขหนังสือเวียนของสวนสารบรรณและนิติการ ศธ.5602(2)/พว 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นํารายละเอียดจากสําเนาเอกสาร ศธ 5602(2)/พว... มากรอกในระบบ B-Office กรอก

ขอมลูใหครบถวน เมื่อดําเนินการกรอกรายละเอียดเรียบรอยแลว ใหทําการคลกิเลือก

คําสั่ง Save [F6] (Send Now) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิก 
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 ในการคนหาเอกสาร ศธ5602(2)/พ และ ศธ5602(2)/พว  คลิกเลือกคําสั่ง คนหาเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 จะขึ้นหนาตางคนหาเอกสาร-หนังสือ ศธ 5602(2)/พ หรือ ศธ 5602(2) /พว ใสขอความที่

ตองการคนหาในกลองสีเหลือง คลิกเลือกคําสั่งคนหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อคลิกอานเอกสารแนบจะปรากฏไฟลเอกสารท่ีถูกแนบเพ่ือใชเปนขอมูลอางอ่ิงไดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตัวอยางไฟลเอกสาร ศธ5602(2)/พว
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6. บันทึกลงสมดุทะเบียนสง 

 

จัดทําและควบคุมสมุดคุมเลขทะเบียนหนังสือสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5601/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดทําและควบคุมสมุดคุมเลขทะเบียนหนังสือสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5602(2)/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําและควบคุมสมุดคุมเลขทะเบียนหนังสือสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5602(2)/พ 
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 จัดทําและควบคุมสมุดคุมเลขทะเบียนหนังสือสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5602(2)/

พว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. จัดเก็บสําเนาเอกสารเขาแฟม 
 

สงเอกสารไปยังหนวยงานท่ีหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ พิจารณา/อนุมัติ/ 
ดําเนินการ โดยลงบันทึกในทะเบียน หนังสือภายในสวนสารบรรณและนิติการ 
 

 
 
7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor) 

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

 
8. เอกสารอางอิง 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 
 
 

9. แบบฟอรมที่ใช 
ไมม ี
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10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  รับเอกสารจากเจาของเร่ือง หนวยงานตนเร่ือง แจงวาสงเอกสาร

มาแลว แตสวนสารบรรณและนิติการยัง

ไมไดรบั 

ตรวจสอบกับหนวยงานตนเร่ือง 

หากยังไมพบเอกสารใหรีบ

ดําเนินการประสานเพ่ือขอ

ทราบ วันที่สงเอกสาร และ

ประสานกับงานไปรษณีย สสน. 

เพื่อขอตรวจสอบลายมือชื่อผูลง

นามรับเอกสารในใบ slip ที่

แนบเอกสาร หรือใบแจงเวียน

เอกสาร 

2. ตรวจสอบเอกสาร ขอความ หรือชื่อหนวยงาน ชื่อ-สกุล ผูรบั 

ในเอกสารไมถูกตอง 

1. แจงหนวยงานตนเร่ืองแกไข 

2. หนวยงานที่ดําเนินการแจง

เวียน ไดมีการบันทึกชื่อ

หนวยงาน ชื่อ-สกุลผูรับ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย) ที่

ถูกตอง ไวเปนฐานขอมูลแลว 

  ไมประทับตราชั้นความลับ ในซองเอกสาร

ที่ใสมา 

เปดซองดูถาเห็นหัวกระดาษ

ประทับตรา “ลับ” จะไมดึง

เอกสารออกมา เมื่อปดซองแลว

จะประทับตรา “ลับ” ให พรอม

โทรแจงหนวยงานตนเร่ือง 

  ไมประทับตราชั้นความเร็วที่เอกสาร ประทับตราชั้นความเร็วให และ

โทรแจงประสานงานกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

  สงเอกสารใหกระชั้นชิด ใกลครบ

กําหนดเวลาในการสงเอกสารกลับ 

รีบเสนอเอกสารตอ หน.สสน 

กรณี หน.สสน ไมอยู เสนอ ผู

รักษาการแทน หน.สสน  
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ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

 

3. ลงทะเบียนรับเอกสาร ระบบเครือขายมีปญหา ในขณะที่ใช

ระบบงานทะเบียนรับ-สง เอกสาร (B-

OFFICE) และสารบรรณอิเล็กทรอนิกสื 

ถายรูปเอกสารไวกอน เพ่ือเปน

หลักฐาน แลวจัดแฟมเสนอ หน. 

สสน พิจารณาตามกระบวนการ 

เมื่อระบบเครือขายใชงานได

ปกติ ใหลงทะเบียนรับตาม

ภายหลัง 

4. จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสาร

บรรณและนิติการ 

หนวยงานตนเร่ืองระบุชื่อผูรับผิด  

5. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติ

การพิจารณา 

ลงนามในเอกสารไมครบถวน ตรวจสอบเอกสารทุกหนา หาก

พบวาลงนามไมครบถวน ให

เสนออีกคร้ัง 

6.  บันทึกคําสั่งการของหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ 

ระบบเครือขายมีปญหา ในขณะที่ใช

ระบบงานทะเบียนรับ-สง เอกสาร (B-

OFFICE) 

ถายรูปเอกสารท่ีไดรบัการ

พิจารณาเรียบรอยแลวไวกอน 

เพื่อเปนหลักฐาน  

7. สงเอกสารกลับหนวยงานตน

เร่ือง หรือหนวยงานที่

เก่ียวของ 

สงเอกสารกลับไปยังหนวยงานตนเร่ือง 

หรอืหนวยงานที่เก่ียวของแลว แต

หนวยงานนั้น ๆ ยังไมไดรบัเอกสาร 

ตรวจสอบกับหนวยงานที่

เก่ียวของ หากยังไมพบเอกสาร 

ทําการประสานงานกับงาน

ไปรษณยี สสน เพ่ือขอ

ตรวจสอบลายมือชื่อ ผูลงนาม

รับเอกสารในใบ Slip ที่แนบ

เอกสาร หรือใบแจงเวียน

เอกสาร กรณีที่เปนภายในสวน

สารบรรณและนิติการ 

ตรวจสอบไดที่สมุดทะเบียน

หนังสือสง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
วันที่บังคับใช :    หนาที่ : 26 จาก 

26 

 

 

ภาคผนวก 
ก)    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอกนิกส   

ข) สําเนาหนังสือที่ออกเลขเรียบรอยแลวมา 

ค)   บันทึกเอกสาร 

 ง)    ตรวจสอบการขอเลข 5601/5601 ว   

จ)   ปรับปรุงเอกสารแนบ 

ฉ) ทะเบียนหนังสอืสงมหาวิทยาลัย 

ช) https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php) 

ซ) ตัวอยางการขอเลข 5601/5601 ว   

ฌ)   Log in กรอกรหัสพนักงาน User Name ตามดวย รหัสผาน  password (e-mail) 

ญ)   เว็บไซต https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php 
ฎ)   ศธ 5602(2)/พ... 

ฏ)   ศธ 5602(2)/พว... 

ฐ)   สมุดคมุเลขทะเบียนหนังสอืสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5601/ 

ฑ)  สมุดคมุเลขทะเบียนหนังสือสงสวนสารบรรณและนิติการ ศธ5602(2)/พว 

 
 


