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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหงานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปน                

ลายลักษณอักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ  ของหนวยงาน 

และสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได

มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่ มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สํ าคัญ                            

ของกระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ

ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการ                

ที่ตรงกับความตองการ 

  
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการงานปฏิบัติงานการรับ-สงเอกสารจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก งานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ  ในระบบ SUT E-Office ต้ังแตข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร ลงรับ

เอกสารจัดแฟมเสนอ หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ บันทึกคําส่ังการ / พิจารณา สแกนเอกสาร การเขาระบบ 

SUT E-Office การกรอกขอมูลในระบบ ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร และบันทึก ช่ือหนวยงาน ที่ระบุในเอกสาร เพื่อสง

ไฟลเอกสารไปยัง e-mail address เพ่ือดําเนินงานตามข้ันตอนตอไป 

 
3. คําจํากัดความ 
 หัวหนางาน  หมายถึง หัวหนางานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ 

 หัวหนาสวน  หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก  

   สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย สวนงานหรือ 

   หนวยงานอ่ืนท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 
 หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานอ่ืนท่ีไมใชหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

   สุรนารี   
 สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารงานเอกสารท้ังหมด เร่ิมตั้งแต

   การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ

   ทาํลาย 
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 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ระบบทะเบียนรับสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส SUT E-Office

   ที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใชสําหรับการรบั การสงหนังสือ 

   และการแจงเวียนเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 
 1. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ มีหนาที่ ใหความเห็นชอบ / อนุมัติ / สั่งการ 
 2. หัวหนางานธุรการ มีหนาที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองรายละเอียดของหนังสือในเบื้องตนกอนเสนอหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ ใหคําแนะนําแกพนักงานธุรการในการรับ-สงเอกสาร 
 3. พนักงานธุรการ มีหนาที่ ลงทะเบียน รับ-สงเอกสาร จากหนวยงานภายในและภายนอก ในระบบ SUT   

E-Office จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ บันทึกคําสั่งการ / พิจารณาของหัวหนาสวนสารบรรณและ

นิติการ สแกนเอกสาร เปลี่ยนช่ือเอกสาร  กรอกขอมูลในระบบ SUT E-Office ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร และบันทึก 

ช่ือหนวยงาน ท่ีระบุในเอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-mail address  
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

1 
 รบัเอกสารจากเจาของเรื่อง

หนวยงานตนเรื่อง  
เอกสารที่ไดรับตรงกับใบ
นําสงเอกสารของ
หนวยงานตนเรื่อง 

จาริพร   เอกสารจากหนวยงาน
ตางๆ  อาทิ เชน สวน
การเจาหนาที่ หรือ 
สาํนักวิชา เปนตน 

2 

 

 

 
ตรวจสอบเอกสาร ขอความ วันที่           
ลงนาม ถูกตอง ครบถวนหรือไม   
 

ตรวจสอบเอกสาร ได
ถูกตอง ครบถวน ตาม
รปูแบบของระเบียบวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2553 โดยไมเกิดการสูญ
หายของเอกสาร 
 

   1. ระเบียบวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 
2553 
2. ขอบังคับ 
ขอกาํหนด ประกาศ 
ระเบียบ คําส่ังที่
เก่ียวของ 
3. เอกสารแนบ เชน 
ตนเร่ือเดิม 

3  
1. ประทับตรารับเอกสาร และวันที่
รบัเอกสาร ณ วนัปจจุบัน กรณีรับ
เอกสารตนเรื่องจากหนวยงานตาง ๆ  
2. ลงทะเบียนในระบบ SUT E-Office 
เลือกฟงกชั่น ทะเบียนหนังสือรับ 
เพ่ือลงทะเบียนรับเอกสาร  
3.  นําเลขท่ีลงทะเบียนหนังสือรับมา
อางอิงเลขในเอกสารตนเร่ือง   
 

1) ประทับตรารับเอกสาร 
และวันท่ีรับเอกสารได
ถูกตอง เปนปจจุบัน 
2) เนื้อหาท่ีเก่ียวกับ
เอกสารไดรับการบันทึกใน
ระบบ SUT E-Office ได
ถูกตองครบถวน เชน 
เลขท่ีหนังสือ ชื่อเรื่อง ผูสง 
ผูรับ เปนตน 

จาริพร  1. เอกสารตนเรื่อง 
2. https://boffice.sut.ac.th/ 

epersonal/logon_sys/index/ 

index.php 
3. ตรารับหนังสือของ
สวนสารบรรณและนิติ
การ 

4  จดัแฟมเสนอหัวหนาสวนสารบรรณ
และนิติการพิจารณา โดยผาน 
หัวหนางานธุรการ ตรวจสอบและ
กล่ันกรองรายละเอียดของหนังสือใน
เบ้ืองตน และใหคําแนะนําแก
พนักงานธุรการในการรับ-สงเอกสาร 
 
 
 
 

จดัแฟมเสนอหัวหนาสวน
สารบรรณและนิติการโดย
หัวหนางานธุรการ
ตรวจสอบ กล่ันกรอง
รายละเอียดของหนังสือ
จดัลาํดับความสาํคัญของ
เอกสารตามชั้นความเร็ว
และช้ันความลับตาม
ระเบียบ มทส วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2553 

จาริพร  1. เอกสารตนเรื่อง 
 

5  
 

 
         

หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ
พิจารณา 
 

เอกสารที่เสนอหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ
พิจารณาทุกเร่ือง และทัน
ตามกําหนดเวลาใน
เอกสาร (ถามี) 

หัวหนาสวน             
สารบรรณและ             

นิติการ 

   เอกสารตนเรื่อง 
 

  

รับเอกสาร 
จากหนวยงาน 

ตนเร่ือง 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

สงกลับหนวยงาน  
ตนเรื่องเพื่อแกไข 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ลงทะเบียน 
รับเอกสาร 

จัดแฟม 
เสนอหัวหนา สสน 

พิจารณา 

หน. สสน 
พิจารณา 

1 

พิจารณา/ลงนาม 

ไมพิจารณา 
/ไมลงนาม 
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6  
 
 
 
 
 
 

บันทึกคําสั่งการของหัวหนาสวนสาร
บรรณและนิติการในระบบ SUT              
E-Office สแกนเอกสาร   เปลี่ยนชื่อ

ไฟลเอกสารท่ีสแกน  ตามเอกสาร  
น้ัน ๆ  ใหตรงกับเลขรับเอกสาร 

ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร และ

บันทึก ชื่อหนวยงาน ที่ระบุใน

เอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-

mail address  

 

เอกสารทุกเรื่องที่เสนอ
หัวหนาสวนสารบรรณและ
นิติการ ไดรับการพิจารณา
แลว นําบันทึกในระบบ 
SUT E-Office 

จาริพร   

7  
 
 
 
            

สงเอกสารไปยังหนวยงานที่หัวหนา
สวนสารบรรณและนติิการ พิจารณา/
อนุมัติ/ ดําเนินการ โดยลงบันทึกใน
ทะเบียน หนังสือภายในสวนสาร
บรรณและนิติการ 

เอกสารไดรับการจัดสงให
หนวยงานถูกตองตาม
คําสั่งการและทันตาม
กําหนดเวลาในเอกสาร 
(ถามี) 

จาริพร   1. เอกสารท่ีไดรับการ
พิจารณาแลว 
 

  

1 

บันทึกคําส่ังการ 
ของ หน. สสน 

สงเอกสารกลับ 
หนวยงานตนเรื่อง 
หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รับเอกสารจากเจาของเรื่อง  

    /หนวยงานตนเร่ือง 

 รับเอกสารจากหนวยงานเจาของเร่ือง/หนวยงานตนเรื่อง   

2. ตรวจสอบเอกสาร   - พนักงานธุรการตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวย    

    งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 

  - กรณีรูปแบบเอกสารไมเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

    ดําเนินการสงกลับหนวยงานเจาของเร่ือง/หนวยงานตนเร่ือง 

 

3. ลงทะเบียนรบัเอกสาร 1. ประทับตรารับเอกสาร และวันที่รบัเอกสาร ณ วัน เดือน ป ปจจุบัน  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 8 จาก 17 

 

 

2. เปด browser เพื่อเขาระบบ SUT E-Office ของงานสารบรรณ ที่เว็บไซต 
https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php จะปรากฏหนา 
SUT E-Office  คลิกเขาไปท่ี  SUT Back Office 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จะปรากฏหนาให Log in  

-  โดยกรอกรหัสพนักงาน User Name 

-  รหัสผาน  password (e-mail) 

-  คลิก Login ดังภาพ เพื่อเขาสูระบบ 

 
  

 คลิก  
SUT Back Office 

กรอกรหัสพนักงาน 
User Name 

รหัสผาน  
Password (e-mail) 

คลิก 
Login 

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 9 จาก 17 

 

 

 4. หลังจาก Log in แลว ระบบจะไปสูหนาจอปฏิทิน เลอืกเมนู คาํส่ัง   
   งานสารบรรณ / สํานักงานอธิการบดี / สสน. / ทะเบียนหนังสือรับ                
 
 
 
 
 
 

 5.  เลอืกทะเบียนหนังสือรับ จะปรากฏหนา สวนสารบรรณและนิติการ (สสน.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. นําขอมูลจากเอกสารตนเร่ือง ชื่อหนวยงาน เลขท่ีอางอิงจากเอกสารตนเร่ือง วันท่ี ชื่อ
เร่ือง และชื่อผูสง นํา กรอกรายละเอียด ลงในระบบ SUT E-Office เลือกคาํส่ัง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ระบบ SUT E-Office จะข้ึนกลองขอความ เมื่อทําการเลือกคําส่ัง OK ระบบจะปรากฏ 
เลขใหโดยอัตโนมัติ 
 
 

วันที่จากเอกสารตนเร่ือง 
วันที่ 2 เดือน สิงหาคม 2561 

เลขที่อางอิงจากเอกสาร
ตนเร่ือง ศธ..... 

ช่ือผูสง 

ช่ือเร่ือง 

 คลิก OK 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 10 จาก 17 

 

 

  
7.เม่ือไดเลขจากระบบ SUT E-Office                           นําเลขดังกลาวมาลงอางอิง 
  ในตนฉบับเอกสารที่ตราประทับสวนสารบรรณและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. จัดแฟมเสนอหัวหนาสวน 
   สารบรรณและนิติการ  

 
จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการโดยจัดลําดับความสาํคัญของเอกสารตาม
ชั้นความเร็วและชั้นความลับตามระเบียบ มทส วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553 
 

 
5. หัวหนาสวนสารบรรณและ 
    นิติการพิจารณา 

 
หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการพิจารณาทุกเร่ือง โดยจัดลําดับความสําคัญของเอกสาร
ตามชั้นความเร็วและชั้นความลับตามระเบียบ มทส วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

 
6. บันทึกคําส่ังการของหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ 
 

 
บันทึกคําสั่งการของหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการจากแฟมท่ีนําเสนอหัวหนา         
สวนสารบรรณและนิติการ มาบันทึกลงระบบ SUT E-Office 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 มอบหัวหนางานจัดเก็บเอกสารดําเนินการ 

/ สุภาภรณ / 3 สิงหาคม 2561 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 11 จาก 17 

 

 

  
คลิกเลือก                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะปรากฏหนาจอ                              ทําการกรอกรายละเอียด ชื่อหนวยงานที่ 
หน.สสน สั่งการ                            อีเมลหนวงาน/ผูรับ จะข้ึนเองโดยอัตนมัติ 
หลังจากนั้น เลือกคําสั่ง            คลิกคําสั่ง 
  
 
 
 
 
คลิกเลือกคําส่ัง                       ที่หนาจอจะปรากฏกลองขอความ  
 
 
 
 
 
 

  

คลิกเลือกสําเนาสงเอกสาร 
ถึงหนวยงานที่ หน.สสน พิจารณา

อนุมัติ 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 12 จาก 17 

 

 

 

 
นําเอกสารที่ไดรับการบันทึกเรียบรอยแลวจากทะเบียนหนังสือรับ สวนสารบรรณและ           

นิติการ (สสน.) มา Scan พรอมเปล่ียนชื่อไฟสใหตรงกับ เลขรับเอกสาร นาํไฟสดังกลาว

ไปแนบที่ ท่ีคําสั่ง                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลอืกคําส่ัง                                

 

    
  เมื่อบันทึกเรียบรอยแลว ภายในระบบจะขึ้นกลองขอความ แสดงใหเห็นวาระบบได 
  ทําการแนบไฟสเอกสารเพ่ือใชอางอิง เรียบรอยแลว     
 
 
 
 

 

7. สงเอกสารกลับหนวยงานตน

เร่ือง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
สงเอกสารไปยงัหนวยงานที่หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ พิจารณา/อนุมัติ/ 
ดําเนินการ โดยลงบันทึกในทะเบยีน หนังสือภายในสวนสารบรรณและนิติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขอางอิงจากระบบ พรอมตนฉบับ 

ไฟสเอกสารท่ีถูก
แนบเพื่อใชอางอิง 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สง หนังสือภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขคร้ังที่ : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  หนาที่ : 13 จาก 17 

 

 

  
หนวยงานที่เก่ียวของเซน็ตรับเอกสาร พรอมระบุ วัน เดือน ป ที่รับเอกสารจากสมุด
ทะเบียน หนงัสือภายในสวนสารบรรณและนิติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการดาํเนินการจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor) 

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 
 
8. เอกสารอางอิง 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 
 

 
9. แบบฟอรมที่ใช 

ไมมี 
 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ที่ ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเส่ียง/ ขอควรระวังสําคัญ

ท่ีพบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  รับเอกสารจากเจาของเร่ือง หนวยงานตนเร่ือง แจงวาสงเอกสาร

มาแลว แตสวนสารบรรณและนิติการยัง

ไมไดรับ 

ตรวจสอบกับหนวยงานตนเร่ือง 

หากยังไมพบเอกสารใหรีบ

ดําเนินการประสานเพื่อขอ

ทราบ วันที่สงเอกสาร และ

ประสานกับงานไปรษณีย สสน. 

เพื่อขอตรวจสอบลายมือชื่อผูลง

หนวยงานที่
เก่ียวของ 

เซ็นตรับเอกสาร 
พรอมรับตนฉบับ 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รบั-สง หนังสอืภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขครั้งท่ี : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคบัใช :  หนาที่ : 14 จาก 17 

 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

นามรับเอกสารในใบ slip ท่ี

แนบเอกสาร หรือใบแจงเวียน

เอกสาร 

2. ตรวจสอบเอกสาร ขอความ หรือชื่อหนวยงาน ชื่อ-สกุล ผูรบั 

ในเอกสารไมถูกตอง 

 

 

 

 

ไมประทับตราชั้นความลับ ในซองเอกสาร

ที่ใสมา 

 

 

 

 

ไมประทับตราชั้นความเร็วที่เอกสาร 

 

 

สงเอกสารใหกระชั้นชิด ใกลครบ

กําหนดเวลาในการสงเอกสารกลับ 

1. แจงหนวยงานตนเร่ืองแกไข 

2. หนวยงานที่ดําเนินการแจง

เวียน ไดมีการบันทึกชื่อ

หนวยงาน ชื่อ-สกุลผูรับ 

(พนักงานมหาวิทยาลัย)         

ที่ถูกตอง ไวเปนฐานขอมูลแลว 

เปดซองดูถาเห็นหัวกระดาษ

ประทับตรา “ลับ” จะไมดึง

เอกสารออกมา เมื่อปดซองแลว

จะประทับตรา “ลับ” ให พรอม

โทรแจงหนวยงานตนเร่ือง 

ประทับตราชั้นความเร็วให และ

โทรแจงประสานงานกับ

หนวยงานตนเร่ือง 

รีบเสนอเอกสารตอ หน.สสน 

กรณี หน.สสน ไมอยู เสนอ ผู

รักษาการแทน หน.สสน 

3. ลงทะเบียนรับเอกสาร ระบบเครือขายมีปญหา ในขณะที่ใช

ระบบงานทะเบียนรับ-สง เอกสาร             
SUT E-Office 

ถายรูปเอกสารไวกอน เพ่ือเปน

หลักฐาน แลวจัดแฟมเสนอ หน. 

สสน พิจารณาตามกระบวนการ 

เมื่อระบบเครือขายใชงานได

ปกติ ใหลงทะเบียนรับตาม

ภายหลัง 

4. จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสาร

บรรณและนิติการ 

หนวยงานตนเร่ืองระบุชื่อผูรับผิด ติดตอประสานงานกับตนเร่ือง 

เพื่อดําเนินการแกไขเอกสารให

ถูกตอง ตามวัตถุประสงค 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รบั-สง หนังสอืภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขครั้งท่ี : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคบัใช :  หนาที่ : 15 จาก 17 

 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

5. หัวหนาสวนสารบรรณและนิติ

การพิจารณา 

ลงนามในเอกสารไมครบถวน ตรวจสอบเอกสารทุกหนา หาก

พบวาลงนามไมครบถวน ให

เสนออีกคร้ัง 

6.  บันทึกคําสั่งการของหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ 

ระบบเครือขายมีปญหา ในขณะที่ใช

ระบบงานทะเบียนรับ-สง เอกสาร                

SUT E-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 

ตรวจสอบไดที่สมุดทะเบียนสง 

 
 
 
 
 
 
  



 
คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รบั-สง หนังสอืภายใน (ระบบ SUT E-Office) 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP-DCDL-01-01 แกไขครั้งท่ี : 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคบัใช :  หนาที่ : 16 จาก 17 

 

 

ภาคผนวก 
ก)    ตรารบัเอกสารสวนสารบรรณและนิตกิาร   
ข) E-document  
ค)   Log in  User Name (รหัสพนกังาน) Password (e-mail)  

 ง)    ปฏิทิน 
จ)   ทะเบียนหนังสอืรับสวนสารบรรณและนิติการ 
ฉ) ตัวอยางบันทึกขอความ 
ช) ขอมูลถึงผูรับ (CC : Email Address) 
ซ) แนบไฟสเอกสาร 
ฌ)  ตัวอยางสมุดทะเบียนสง สวนสารบรรณและนิติการ 
ญ)   เว็บไซต https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php 


