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1. วัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหงานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ มีคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอยางเปนลายลักษณ

อักษรที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานตลอดจนกระบวนการตาง ๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหมีมาตรฐานเดียวกัน และมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงาน             

ที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของ

กระบวนการ 

1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผู เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนา                

ใหการทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร

ใหกับบุคคลภายนอก หรือผูใชบรกิาร ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการท่ีมีอยู 

  
2. ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมการปฏิบัติงานการจัดทําคําสั่งจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   

งานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ 

 
3. คําจํากัดความ 

ผูบริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี  
หนวยงาน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก 

สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย สวนงานหรือ

หนวยงานอ่ืนท่ีเรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 
สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ สํานกังานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
งานธุรการ หมายถึง งานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานไปรษณยี หมายถึง งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานประชุมและชวยนักบริหาร หมายถึง งานประชุมและชวยนักบริหาร สวนสารบรรณและนิติการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

งานนิติการ หมายถึง งานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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คําสั่ง หมายถึง คาํสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือคําสั่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หัวหนาสวน หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
หัวหนางาน หมายถึง หัวหนางานนิติการ สวนสารบรรณและนิติการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานนิติการ                                

สวนสารบรรณและนิติการ สํานักงานอธิการบดี             

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ระบบงานทะเบียนรับ-สงเอกสาร หมายถึง ระบบการรับ-สงเอกสาร ผานระบบดวยวิธีทาง 

(B-Office)  อิเล็กทรอนกิส 

 
4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 

4.1 ผูบริหาร รับผิดชอบ  ใหความเห็นชอบ อนุมัติ สั่งการ ลงนาม 

4.2 หัวหนาสวน รับผิดชอบ  ใหความเห็นชอบ  สั่งการ 

4.3 หัวหนางาน รับผิดชอบ  กํากับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

4.4 เจาหนาท่ีบรหิารงานท่ัวไป รับผิดชอบ ศึกษาขอกฎหมาย จัดทํา ตรวจราง จัดแฟมเสนอหัวหนา

งานนิติการ และหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

พิจารณา เสนอผูบริหารลงนาม จัดเก็บไฟลงานเขาระบบ 

Boffice  สงกลับหนวยงานตนเร่ือง 

4.5 หนวยงาน  รับผิดชอบ  สงเอกสารเพื่อขอความเห็นชอบ อนุมัติ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
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ลาํดับ ผังการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน 

มาตรฐานคุณภาพงาน 
ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารท่ีเก่ียวของ 

1 
 รับเอกสารที่สงผานทาง

ระบบงานสารบรรณจาก

งานธุรการและหรือ

หนวยงาน   

ไดรับเอกสารเรียบรอย พรพศิ 5 นาที เอกสารจากงาน

ธุรการหรือ

หนวยงาน 

2 

 

 

 
ตรวจสอบเอกสาร เชน 

เนื้อความในหนังสือนําสง

ตองตรงกับรางคําส่ังที่แนบ   

เอกสารแนบทายคําสั่ง 

เปนตน 

เอกสารถูกตอง ครบถวน พรพศิ 1 วัน 1.เอกสารตนเร่ือง 

2.เอกสารแนบทาย

คําส่ัง  

3  
- ศกึษาขอกฎหมาย  

- จัดทํา/ตรวจสอบรูปแบบ 

และรายชื่อบุคคลในคําสั่ง

ใหถกูตองครบถวน 

จัดทําคําส่ัง/ตรวจสอบ

รูปแบบเสร็จเรียบรอย 

พรพศิ 1 วัน 1.เอกสารตนเร่ือง 

2.เอกสารแนบทาย

คําสั่ง 

3. ระเบียบ มทส. 

วาดวยงานสาร

บรรณ พ.ศ. 2553 

4. ขอบังคับ 

ขอกําหนด ประกาศ 

ระเบียบ คําส่ัง ท่ี

เกี่ยวของ 

4 

 
 
             
                       
 
 
 
                                 

เสนอหัวหนางาน และ

หัวหนาสวน พิจารณากอน

เสนอผูบริหารลงนาม 

หัวหนางานและหัวหนาสวน

ลงนามในบันทึกเสนอผูบริหาร 

พรพศิ ขึ้นอยูกับผูพิจารณา 1. บันทึกเสนอ

ผูบริหาร 

2. เอกสารแนบ 

เชน ตนเร่ืองเดมิ 

เอกสารแนบทาย

คําส่ัง เปนตน 

3. ขอบังคับ 

ขอกําหนด 

ประกาศ ระเบียบ 

คําส่ัง ท่ีเก่ียวของ 

 

 
 
 
 
 

ลําดับ ผงัการปฏิบัติงาน 
รายละเอียดข้ันตอน 

การปฏิบัติงาน 
มาตรฐานคุณภาพงาน  ผูรับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

รับเอกสาร 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

สงกลบัหนวยงาน
ตนเร่ืองเพ่ือแกไข 

ถูกตอง 

เสนอหัวหนางาน/ 

หัวหนาสวน 

จัดทําคําส่ังตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

ไมถูกตอง 
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สงมอบเรื่องใหงานประชุม

และชวยนักบริหาร

ดําเนินการนําเสนอ

ผูบริหารพิจารณาลงนาม 

คําสั่งลงนามเรียบรอย พรพิศ ขึ้นอยูกับผูพิจารณา

ลงนาม 

1. บันทึกเสนอ

ผูบริหารและคําสั่ง 

2. เอกสารแนบ เชน 

ตนเร่ืองเดิม 

เอกสารแนบทาย

คําสั่ง เปนตน 

3. ขอบังคับ 

ขอกําหนด ประกาศ 

ระเบียบ คําสั่ง ที่

เก่ียวของ 

6           
1. สแกนตนเ ร่ืองพรอม

คําส่ังท่ีลงนามและออกเลข

แลว เขาระบบ Boffice 

2. จัดเก็บเอกสารเขาระบบ 

Boffice ตามไฟลรับเอกสาร

ของงานนิติการ 

    

 

สแกนเอกสารและจัดเก็บ

เรียบรอย 

 

 

พรพิศ 20 นาที https://boffice.sut

.ac.th/epersonal/

logon_sys/index/

index.php 

 

7 
 สงตนเร่ืองและสําเนาคําสั่ง

กลับหนวยงานตนเร่ือง 

หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ผานงานไปรษณีย 

สงเอกสารเรียบรอย พรพิศ ใหทันรอบสง

เอกสารหลังจาก

บันทึกคําสั่งการ 

โดยมีรอบสง

เอกสาร 2 รอบ คือ 

10.00 น. และ 

14.30 น. 

เอกสารตนเร่ือง   

ที่ดําเนินการ 

เสร็จเรียบรอยแลว 

 

  

สแกนเอกสาร 

แนบไฟล เขาระบบ 

Boffice 

สงเอกสารกลับ

หนวยงานตนเร่ือง หรือ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

เสนอผูบริหาร 

ลงนาม 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รับเอกสาร รับเอกสารท่ีสงผานทางระบบงานสารบรรณจากงานธุรการและหรือ

หนวยงาน 

2. ตรวจสอบเอกสาร - ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร เชน เนื้อความในหนังสือนําสงตอง

ตรงกับรางคําสั่งที่แนบ เอกสารแนบทายคําสั่ง เปนตน หากไมถูกตอง 

สงกลับหนวยงานตนเรื่องเพ่ือทําการแกไข 

- ขอไฟลเอกสารท่ีเปน word เพื่อดําเนินการตอไป 

3. จัดทําคําสั่งตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

- ศึกษาขอกฎหมายสําหรับใชอางมาตราที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 และคําสั่งผูบริหารที่มีอํานาจ

หนาที่ลงนามได เชน 

1. กรณีอธิการบดีลงนาม   

...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื ่อง แตงตั ้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560  

(รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ   แพสุวรรณ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2. กรณีรักษาการแทนอธิการบดี   

2.1 ...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 15/2560 เร่ือง แตงตั้งรอง

อธิการบดี   ลงวันที่ 23 กันยายน 2560 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ที่ 1593/2561 เร่ือง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 

กันยายน 2561  

(รองศาสตราจารย ดร.อนันต  ทองระอา) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 
รักษาการแทนอธิการบดี 

 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 8 จาก 13 

 

 

(รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย   วิจิตรเสถียร) 

รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ 

รักษาการแทนอธิการบดี 

(ศาสตราจารย ดร.สันติ  แมนศิริ) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล 
รักษาการแทนอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท) 

รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคล 

รักษาการแทนอธิการบดี 

2.2 ...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคําสั่งสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2561 เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี ลงวันที่ 
29 กันยายน 2561 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีที่ 1593/2561 

เร่ือง การรักษาการแทนอธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษชัย  จิตตะมัย) 

รองอธิการบดีฝายการเงินและบริหารทั่วไป 

รักษาการแทนอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย  อาจหาญ) 

รองอธิการบดีฝายทรัพยสินและวิสาหกิจ 

รักษาการแทนอธิการบดี 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทธวัช   โมฬี) 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

รักษาการแทนอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย ดร.กองพล  อารีรักษ) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

รักษาการแทนอธิการบดี 
 

 
3. กรณปีฏิบัติการแทนอธิการบด ี



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 9 จาก 13 

 

 

3.1 ...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับ

คําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 15/2560 เร่ือง แตงตั้งรอง

อธิการบดี  ลงวันที่ 23 กันยายน 2560 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี ที่ 1594/2561 เร่ือง มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติการแทน

อธิการบดี ลงวันที่ 29 กันยายน 2561  

(รองศาสตราจารย ดร.อนันต  ทองระอา) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยี 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

(ศาสตราจารย ดร.สันติ  แมนศิริ) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและพัฒนาความเปนสากล 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

(รองศาสตราจารย สพญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท) 

รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคล 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 
3.2 ...ฉะน้ัน  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 8/2561 เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี        

ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 

1594/2561 เรื่อง มอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษชัย  จิตตะมัย) 
รองอธิการบดีฝายการเงินและทรัพยสิน 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทธวัช   โมฬี) 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
 

(รองศาสตราจารย ดร.กองพล  อารีรักษ) 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 10 จาก 13

 

 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

3.3 ...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 15/2560 เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี 

ลงวันที่ 23 กันยายน 2560 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 

1848/2561 เร่ือง เปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติการ

แทนอธิการบดี ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

(รองศาสตราจารย ดร.บุญชัย   วิจิตรเสถียร) 

รองอธิการบดีฝายยุทธศาสตร แผน และงบประมาณ 

ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดี 

3.4 ...ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 21 และมาตรา 24 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับคําสั่ง

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ท่ี 8/2561 เรื่อง แตงตั้งรองอธิการบดี 

ลงวันที่ 29 กันยายน 2561 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 

1848/2561 เร่ือง เปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติการ

แทนอธิการบดี ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2561 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรชัย  อาจหาญ) 
รองอธิการบดฝีายทรัพยสินและวิสาหกิจ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 

- ตรวจสอบรายชื่อบุคคลในคําสั่งใหถูกตองครบถวน จากหนวยงานตนเร่ือง 

หรอื http://web.sut.ac.th/dp/service/record/?page=find 

4. เสนอหัวหนางาน/ 

หัวหนาสวน 

- เสนอหัวหนางาน และหัวหนาสวน พิจารณา หากมีคําสั่งท่ีไมถูกตอง

ครบถวน ตองแกไขใหเรียบรอยกอนเสนอผูบริหารลงนาม  

- หัวหนางานและหัวหนาสวนลงนามในบันทึกเสนอผูบริหาร 

- ประทับตราช่ือและตําแหนงของหัวหนางานและหัวหนาสวนพรอมวันที่   

ท่ีลงนาม  



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 11 จาก 13

 

 

 
7. ระบบติดตามประเมินผล 

7.1  ติดตามการดําเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor) 

7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

8. เอกสารอางอิง 
8.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีพ.ศ. 2533 
8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
8.3 ระบบงานทะเบียนรบั-สงเอกสาร (B-Office) 

 

9. แบบฟอรมที่ใช 
ไมม ี
 

10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ 

ลดความเสี่ยง 

1 รับเอกสาร หนวยงานเจาของเรื่องสงไฟลคําสั่งทาง

อี เ ม ล ล ก อ นส ง เ อ กส า รต น เ รื่ อ ง ใ ห                 

งานนิติการ 

แจงหนวยงานเจาของเรื่องให

ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ส ง เ อ ก ส า ร                   

ตนเร่ืองใหงานนิติการโดยเร็ว 

2 ตรวจสอบเอกสาร 1. หนวยงานเจาของเร่ืองแนบเอกสาร    

ไมครบ 

 

 

 

1. ตรวจสอบกับงานธุรการ หาก

ยังไมพบประสานหนวยงาน

เจาของเร่ืองเพื่อขอทราบวันที่

สงเอกสาร และประสานกับงาน

ไปรษณีย  เพื่อขอตรวจสอบ

5. เสนอผูบริหารลงนาม  สงมอบเร่ืองใหงานประชุมและชวยนักบริหารดําเนินการนําเสนอผูบริหาร 

พิจารณาลงนาม 

6. สแกนเอกสาร แนบไฟล     

เขาระบบ Boffice 

1. สแกนตนเรื่องพรอมคําสั่งที่ลงนามและออกเลขแลวเขาระบบ Boffice 

2. จัดเก็บเอกสารเขาระบบ Boffice  ตามไฟลรับเอกสารของงานนิติการ 

7. สงเอกสารกลับหนวยงานตน

เรื่อง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
- สงตนเร่ืองและสําเนาคําสั่งกลับหนวยงานตนเรื่อง หรือหนวยงาน       

ท่ีเก่ียวของผานงานไปรษณีย 



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 12 จาก 13

 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ 

ลดความเสี่ยง 

 

 

 

2. ไมประทับตราชั้นความลับ ในซอง

เอกสารที่ใสมา 

 

 

 

 

3. ไมประทับตราชั้นความเร็วที่เอกสาร    

 

 

ลายมือชื่อผูลงนามรับเอกสาร 

ใน slip ที่แนบเอกสาร หรือใบ

แจงเวียนเอกสาร 

2.เปดซองดูถาเห็นหัวกระดาษ

ประทับตรา “ลับ” จะไม ดึง

เอกสารออกมา เม่ือปดซองแลว

จะประ ทับต ร า  “ลั บ ” ให                

และโทรศัพทแจ งหนวยงาน

เจาของเรื่อง 

3.ประทับตราชั้นความเร็วให 

และโทรศัพทแจ งหนวยงาน

เจาของเรื่อง 
3 จัดทําคําสั่งตามที่ไดรับ

มอบหมาย 

 

- รายชื่อไมตรงกับหนวยงานตนเรื่อง 

 

 

- หนวยงานตนเรื่องไมใหความสําคัญ     

ในการติดตอประสานงานทางโทรศัพท 

- ตรวจสอบทาง

http://web.sut.ac.th/dp/ 

service/record/?page=find 

- ฝากขอความทางอีเมลลแทน 

4 เสนอหัวหนางาน/ 

หัวหนาสวน 

- ติดภารกิจประชุม แตมีคําสั่งดวนตองเสนอ แจงหัวหนางาน/หัวหนาสวน   

ทางโทรศัพท  หรือ line วา              

มีคําสั่งดวนตองนําเสนอ      

5 เสนอผูบริหารลงนาม - ติดภารกิจ แตมีคําสั่งดวนตองเสนอ แจงเลขานุการกิจ เพ่ือเรียน

ผู บริหารว ามีคํ าสั่ งด วนต อง

นําเสนอ 

6 สแกนเอกสาร 

แนบไฟล เขาระบบ B-Office 

ระบบเครือขายมีปญหา ในขณะที่ ใช

ระบบงานทะ เบียน รับ -ส ง  เอกสาร  

(B-Office) 

ถ า ย เ อ ก ส า ร ที่ ไ ด รั บ ก า ร

พิจารณาเรียบรอยแลวไวกอน 

เพื่อเปนหลักฐาน และทําการสง

เอกสารกลับหนวยงานตนเร่ือง 

หรือหนวยงานที่เกี่ยวของตาม

ก ร ะ บ ว น ก า ร  เ ม่ื อ ร ะ บ บ



 
คูมือการปฏิบัติงาน : การจัดทําคําสั่งทั่วไป 

สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_04_04 แกไขคร้ังที่ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :  ...........................2561 หนาที่ : 13 จาก 13

 

 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแกไขปญหา/ 

ลดความเสี่ยง 

เครือขายใชงานไดปกติแลว ให

แนบไฟล เข าระบบ Boffice 

ตามภายหลัง 

7 สงเอกสารกลับหนวยงาน 

ตนเร่ือง หรือหนวยงาน       

ท่ีเกี่ยวของ 

สงเอกสารกลับไปยังหนวยงานเจาของเรื่อง 

หรื อหน วย งานที่ เกี่ ย วข อ งแล ว  แต

หนวยงานยังไมไดรับ 

ตรวจสอบกับงานไปรษณีย    

เพื่อขอตรวจสอบลายมือชื่อผูลง

นามรับเอกสาร ใน slip ที่แนบ

เอกสาร  

 
ภาคผนวก 

 

ก) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533  

 (คนหาไดที่ http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%C112/%C112-20-2533-001.pdf) 

ข) ระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

 (คนหาไดที่ http://203.158.7.37/edcx/index.php) 

ค) คนหาขอมูลพนักงาน มทส. เว็บไซต http://web.sut.ac.th/dp/ccs_search/?page=find 

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

 


