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1. วัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหงานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ มีการจัดคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลาย

ลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ  ของหนวยงาน และ

สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได

มาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่ มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของ

กระบวนการ 

 1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ

ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ

บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการที่

ตรงกับความตองการ 

  
2. ขอบเขต 
 คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการงานปฏิบัติงานการรับ-สงเอกสารจากหนวยงานภายในและ

ภายนอก งานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ  ในระบบ Boffice ต้ังแตข้ันตอนตรวจสอบเอกสาร ลงรับเอกสารจัด

แฟมเสนอผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไปคือ หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ บันทึกคําส่ังการ / พิจารณาของ

ผูบังคับบัญชาระดับเหนือข้ึนไป สแกนเอกสาร การเขาระบบ Boffice การกรอกขอมูลในระบบ ตลอดจนแนบไฟล

เอกสาร และบันทึก ช่ือหนวยงาน ที่ระบุในเอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-mail address พรอมทั้งจัดสงหนังสือ

และเอกสารไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินงานตามข้ันตอนตอไป 

 
3. คําจํากัดความ 

        มหาวทิยาลยั            หมายถึง     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 
 สวนสารบรรณและนิติการ หมายถึง สวนสารบรรณและนิติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
        หัวหนาสวน  หมายถึง หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 

 หัวหนางาน  หมายถึง หัวหนางานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ 
      หนวยงานภายนอก หมายถึง หนวยงานอื่นที่ไมใชหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลย

                  สุรนารี  อาทิเชน บรษิัทไปรษณียไทย หนวยงานราชการ                   

 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก  

   สํานักงานอธิการบดี สํานักวิชา สถาบัน ศูนย สวนงานหรือ 

   หนวยงานอ่ืนท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทา 
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 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวของกับงานบริหารงานเอกสารท้ังหมด เร่ิมตั้งแต

   การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ

   ทาํลาย 
 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ระบบทะเบียนรับสงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (Boffice)  
 (Boffice)  ท่ีไดรับการพัฒนาขึ้นเพ่ือใชสําหรับการรบั การสงหนังสือ 

   และการแจงเวียนเอกสารไปยังหนวยงานตาง ๆ ภายใน 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
 พนักงานธุรการ หมายถึง พนักงานธุรการ งานธุรการ 
 

 
4. หนาท่ีความรับผดิชอบ 
 1.  หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ มีหนาที่ ใหความเห็นชอบ / อนุมัติ / สั่งการ  
 2.  หัวหนางานธุรการ มีหนาท่ี กลั่นกรอง ตรวจสอบ สืบคนเอกสารอางถึง ของหนังสือและเอกสารจาก
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในเบื้องตน กอนนําเสนอหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ 
 3.  พนักงานธุรการ มีหนาท่ี ลงทะเบียน รับ-สงเอกสาร จากหนวยงานภายในและภายนอก ในระบบ 

Boffice จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ บันทึกคําส่ังการ / พิจารณาของหัวหนาสวนสารบรรณและนิติ

การ สแกนเอกสาร เปล่ียนชื่อเอกสาร  กรอกขอมูลในระบบ   Boffice ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร และบันทึก ช่ือ

หนวยงาน ที่ระบุในเอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-mail address  และจัดสงหนังสือและเอกสาร โดยลงบันทึกใน

ทะเบียนหนังสือสงภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 เลม ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดสงผาน

งานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ 
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5. แผนผังการปฏิบัติงาน Work Flow  
 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน  รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของ 

1 
 รับเอกสารจากหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย  
รับเอกสารครบถวน สชุาดา 

เบญญารัศม 
1 

นาที/
เร่ือง 

รับเอกสารจากหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ
เชน บริษัทไปรษณียไทย 
(ผานทางงานไปรษณียสวน
สารบรรณและนิติการ) 
เอกสารจากหนวย
ประสานงานมทส.กทม. 
หนวยงานราชการ บริษัท 
หางราน ธนาคาร ในจังหวัด
และตางจังหวัด เปนตน 

2 

 

 

 
ตรวจสอบและคัดแยก
เอกสาร ขอความ วันท่ี  ลง
นาม ถูกตอง ครบถวน
หรือไม   
 

ตรวจสอบเอกสาร ได
ถูกตอง ครบถวน ตาม
รูปแบบของระเบียบวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2553 โดยไมเกิดการ
สูญหายของเอกสาร 

 สุชาดา 2 
นาที/
เร่ือง 

1.  ระเบียบวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2553 
2.  เอกสารแนบ เชน สิ่งท่ี
สงมาดวย 
3.  เอกสารอางถึง  
4.  เอกสารเรื่องเดิม 
 

3  
1. ประทับตรารับเอกสาร 
และวันท่ีรับเอกสาร ณ วนั
ปจจุบัน กรณีรับเอกสารตน
เร่ืองจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  
2. ลงทะเบียนในระบบ 
Boffice เลือกฟงกชั่น 
ทะเบียนหนังสือรับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือลงทะเบียน
รับเอกสาร  
3.  นําเลขที่ลงทะเบียน
หนังสือรับมาอางอิงเลขใน
เอกสารตนเรื่อง   

1) ประทับตรารับ
เอกสาร วันท่ีรับเอกสาร 
พรอมท้ังระบุเวลา และ
ลงชื่อผูรับเอกสารได
ถูกตองเปนปจจุบัน 
2) เน้ือหาท่ีเก่ียวกับ
เอกสารไดรับการบันทึก
ในระบบ Boffice ได
ถูกตองครบถวน เชน 
เลขท่ีหนังสือ หนังสือลง
วนัท่ี ชื่อเร่ือง ผูสง ผูรับ 
เปนตน 

  สุชาดา 
เบญญารัศม 

2 
นาที/
เร่ือง 

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

epersonal/logon_sys/index/ 
index.php 
3. ตรารับหนังสือของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดแฟมเสนอหัวหนางาน
ธุรการ 

จัดแฟมเสนอหัวหนา
งานธุรการ เพ่ือกลั่นกรอง 
ตรวจสอบรายละเอียด
ของหนังสือและเอกสาร 
พรอมท้ังสืบคนเอกสาร
เร่ืองเดิมและอางถึงให
ถูกตอง กอนนําเสนอ
หัวหนาสวนสารบรรณ
และนิติการ 

สุชาดา  วณีา 5 
นาที/
เร่ือง 

    เอกสารตนเร่ือง 

รับเอกสาร 
จากหนวยงาน 

ภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

ตรวจสอบ 
เอกสาร 

สงกลับหนวยงาน  
ตนเรื่องเพื่อแกไข 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง 

ลงทะเบียน 
รับเอกสาร 

จัดแฟมเสนอ 

หัวหนางานธุรการ 

 

1 
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5  จัดแฟมเสนอหัวหนาสวน
สารบรรณและนิติการ 
 
 
 
 
 

จัดแฟมเสนอหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติ
การ โดยจดัลําดับ
ความสาํคัญของเอกสาร
ตามช้ันความเร็วและชั้น
ความลับตามระเบียบ 
มทส วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2553 

สุชาดา 
 

1 
นาที/
เร่ือง 

    เอกสารตนเร่ือง 
 
 
 
 
 

6  
 
 

 
 
         

หัวหนาสวนสารบรรณและ
นติิการพิจารณา 

เอกสารที่เสนอหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติ
การพิจารณาทุกเร่ือง ให
ทันตามกําหนดเวลาใน
เอกสาร (ถามี) 

หัวหนาสวนสาร
บรรณและนติิการ 

      เอกสารตนเร่ือง 
 

7  
 
 
 
 
 
 

บันทึกคําส่ังการของหัวหนา
สวนสารบรรณและนิติการ
ในระบบ Boffice สแกน

เอกสาร   เปล่ียนชื่อไฟล

เอกสารที่สแกน  ตาม
เอกสารนั้น ๆ  ใหตรงกับเลข

รับเอกสาร ตลอดจนแนบ

ไฟลเอกสาร และบนัทึก ชื่อ

หนวยงาน ที่ระบุในเอกสาร 

เพื่อสงไฟลเอกสารไปยัง e-

mail address  

 

เอกสารทุกเรื่องท่ีเสนอ
หัวหนาสวนสารบรรณ
และนิติการ ไดรับการ
พิจารณาแลว นําบันทึก
ในระบบ Boffice  

สุชาดา 5 
นาที/
เร่ือง 

เอกสารที่ไดรับการพิจารณา
แลว 
 

8  
 
 
 
            

สงเอกสารไปยังหนวยงานที่
หัวหนาสวนสารบรรณและ
นติิการ พิจารณา/อนุมัติ/ 
ดําเนินการ โดยลงบันทึกใน
ทะเบียนหนังสือสงภายใน
อาคารบริหาร จาํนวน 1 
เลม และทะเบียนหนังสือสง
ภายนอกอาคารบริหาร 
จํานวน 2 เลม โดยจัด
สงผานทางงานไปรษณีย 
สวนสารบรรณและนิติการ 

เอกสารไดรับการจัดสง
ใหหนวยงานถูกตองตาม
คําสั่งการและทันตาม
กําหนดเวลาในเอกสาร 
(ถามี) 

สชุาดา  3 
นาที/
เร่ือง 

เอกสารที่ไดรับการพิจารณา
แลว 
 

  

จัดแฟมเสนอ 
หัวหนาสวนสาร

บรรณและนิติการ 

หน. สสน 
พิจารณา 

พิจารณา/ลงนาม 

ตรวจสอบ 

บันทึกคําส่ังการ 
ของ หน. สสน 

นําสงหนังสือและเอกสารไปยัง

หนวยงานที่เก่ียวของภายใน

มหาวิทยาลัย 

1 

ไมพิจารณา 
/ไมลงนาม 

1 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 7 จาก 17 

 

 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน 

1. รับเอกสารจากเจาของ

เรื่อง  /หนวยงานตนเร่ือง 

 รับเอกสารจากหนวยงานเจาของเร่ือง/หนวยงานตนเร่ือง  

  

2. ตรวจสอบเอกสาร   - พนักงานธุรการตรวจสอบรูปแบบเอกสารใหเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวย    

    งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 

  - กรณีรูปแบบเอกสารไมเปนไปตามระเบียบ มทส.วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2553  

    ดําเนินการสงกลับหนวยงานเจาของเรื่อง/หนวยงานตนเร่ือง 

  - ตรวจสอบ คัดแยกเอกสาร และดําเนินการตดัซองเอกสาร ตามลําดับความสําคัญและเรงดวน 

    ของหนังสือและเอกสารที่ไดรับ 

3. ลงทะเบียนรบัเอกสาร 1. ประทับตรารบัเอกสาร และวันที่รับเอกสาร ณ วัน เดือน ป ปจจุบัน  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 8 จาก 17 

 

 

2. เปด browser เพื่อเขาระบบ B-office ของงานสารบรรณ ท่ีเว็บไซต 
https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php จะปรากฏหนา 
 E– Document  click คลิกเขาไปที่ B-office 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. จะปรากฏหนาให Log in  

-  โดยกรอกรหัสพนักงาน User Name 

-  รหัสผาน  password (e-mail) 

-  คลิก Login ดังภาพ เพ่ือเขาสูระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กรอกรหัส
พนักงาน 

User Name 

รหัสผาน 
password 
(e-mail) 

คลกิ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 9 จาก 17 

 

 

 4. หลังจาก Log in แลว ระบบจะไปสูหนาจอปฏิทิน เลือกเมนู คําสั่ง งานสารบรรณ / 
สํานักงานอธิการบดี /  สสน. / งานธุรการ / ทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย หนาจอจะ
ปรากฏทะเบียนหนังสอืรับมหาวิทยาลัยของปปจจุบันข้ึนมา ดังตัวอยาง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. จากนั้นใหทานเขาไปกรอกขอมูลรายละเอียดของหนังสือในทะเบียนหนังสือรบัมหาวิทยาลัย 
เร่ิมตั้งแต เลขท่ีหนังสอื ลงวันที่ จาก ถึง หนวยงาน เรื่อง ดังตัวอยาง 
 

6. เมื่อกรอกรายละเอียดของหนังสือเรียบรอยแลวใหคลิก สงหนังสือ  โดยคลิก Save (Send 
Now) และตกลงยืนยันจัดขอมูล หลังจากนั้นขอมูลรายละเอียดของหนังสือจะปรากฏอยูใน
ประวัติทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย ใหทานนําเลขท่ีรับหนังสือดังกลาวไปลงไวที่ตราประทับ
รับหนังสือ และนําหนังสือเสนอหนาสวนสารบรรณและนิติการ ดังตัวอยาง 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 10 จาก 17 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.  ใหทานเขาไปบันทึกขอพิจารณาสั่งการของหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการจากแฟมที่
นําเสนอหน.สสน. ในชองผลการปฏิบัติ และคลิกเลือกสําเนาสงเอกสารถึง Click ถึงหนวยงานที่ 
หน.สสน.พิจารณา คลิก Save (Send Now) และตกลงยืนยันจัดเก็บขอมูลของหนังสือ ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 11 จาก 17 

 

 

  8.  จะปรากฏหนาจอ CC : Email Address ทําการกรอกรายละเอียด ถึงหนวยงานที่หน.สสน. 
สั่งการ (ผอ.เทคโนธานี) อีเมลหนวยงาน / ผูรับ จะขึ้นใหเองโดยอัตโนมัติ หลักจากนั้น เลือก
คําสั่ง Save  คลิกคําสั่ง กลับหนาหลัก  ดังตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 

 
9.  นําเอกสารที่ไดรับการบันทึกเรียบรอยแลวจากทะเบียนหนังสือรับมหาวิทยาลัย มา Scan 
พรอมเปลี่ยนชื่อ File ใหตรงกับ เลขรับเอกสาร นํา File ดังกลาวไปแนบที่คําสั่ง Attachments : 
Choose File No file chosen  เมื่อบันทึกเรียบรอยแลว ภายในระบบจะขึ้นกลองขอความ 
แสดงใหเห็นวาระบบไดทําการแนบ File เอกสารเพ่ือใชอางอิง เรียบรอยแลว ดังตัวอยาง 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
10.สงเอกสารไปยังหนวยงานที่หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ พิจารณา อนุมัติ ดําเนินการ 
โดยลงบันทึกในทะเบียนหนังสือสงภายนอกมหาวิทยาลัย  (โดยสงผานทางงานไปรษณียสวนสาร
บรรณและนิติการ) 
 
 
 
 
 

 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 12 จาก 17 

 

 

11.หนวยงานที่เก่ียวของเซน็ตรับเอกสาร พรอมระบุ วัน เดือน ป ที่รับเอกสารจากสมุด
ทะเบียนหนังสือสงภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  จัดแฟมเสนอหัวหนางาน

ธุรการ สวนสารบรรณและ

นิติการ 

จัดแฟมเสนอหัวหนางานธุรการ สวนสารบรรณและนิติการ โดยจัดลําดับความสําคัญของ

เอกสารตามช้ันความเร็วและชั้นความลับตามระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พศ. 2553 

5. จัดแฟมเสนอหัวหนาสวน

สารบรรณและนิติการ 

 

 

หัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ โดยจัดลําดับความสําคัญของเอกสารตามชั้นความเร็วและชั้น
ความลับตามระเบียบ มทส. วาดวยงานสารบรรณ พศ. 2553 
 

6. หัวหนาสวนสารบรรณ

และนิติการพิจารณา 

เอกสารที่เสนอหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการพิจารณาทุกเรื่อง ใหทันตามกําหนดเวลาใน
เอกสาร (ถามี) 

7. บันทึกคําสั่งการของ

หัวหนาสวนสารบรรณและ

นิติการ 

บันทึกคําสั่งการของหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการในระบบ Boffice สแกนเอกสาร   เปลี่ยน

ชื่อไฟลเอกสารที่สแกน  ตามเอกสารนั้น ๆ  ใหตรงกับเลขรับเอกสาร ตลอดจนแนบไฟลเอกสาร 

และบันทึก ชื่อหนวยงาน ที่ระบุในเอกสาร เพ่ือสงไฟลเอกสารไปยัง e-mail address  

 

8. นําสงหนังสือและเอกสาร

ไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ

ภายในมหาวิทยาลัย 

 

สงเอกสารไปยังหนวยงานท่ีหัวหนาสวนสารบรรณและนิติการ พิจารณา/อนุมัติ/ ดําเนินการ โดย
ลงบันทึกในทะเบียนหนังสือสงภายในอาคารบริหาร จํานวน 1 เลม (โดยพนักงานธุรการ
ดําเนินการเดินเวียนแจงภายในอาคารบริหาร) และทะเบียนหนังสือสงภายนอกอาคารบริหาร 
จํานวน 2 เลม (โดยจัดสงผานทางงานไปรษณีย สวนสารบรรณและนิติการ) 

 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 13 จาก 17 

 

 

7. ระบบติดตามประเมินผล 
 7.1  ติดตามการดาํเนินการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ    

โดยคณะทํางานตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน (Internal Auditor) 

 7.2  ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการนําคูมือการปฏิบัติงานไปใช โดยหนวยตรวจสอบภายใน 

 
8. เอกสารอางอิง 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีวาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 2553 
2)   ระบบงานทะเบียนรับ-สงหนังสืออิเล็กทรอนิกส (B-Office) 
 

 
 

9. แบบฟอรมที่ใช 
 1)   การรับเอกสารผานระบบ B-Office 

 
10. ปญหา/ ความเสี่ยง /ขอควรระวังสําคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแกไขปญหา  
 

ท่ี ผังกระบวนการ ปญหา/ ความเสี่ยง/ ขอควรระวังสําคัญ

ที่พบในการปฏิบัติงาน  

วิธีการแกไขปญหา/  

ลดความเสี่ยง 

1.  รับเอกสารจากหนวยงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

 

หนวยงานตนเรื่อง แจงวาจัดสงเอกสาร

มาแลว แตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ยังไมไดรับ 

ตรวจสอบกับหนวยงานตนเร่ือง 

หากยังไมพบเอกสารใหรีบ

ดําเนินการประสานเพื่อขอ

ทราบรายละเอียด 

2. ตรวจสอบเอกสาร 1. ขอความ หรือชื่อหนวยงาน ตําแหนง

ผูรับ ในเอกสารไมถูกตอง และชํารุด 

2. หนวยงานตนเร่ืองสงหนังสือในเวลา

กระชั้นชิด ใกลครบกําหนดเวลาในการสง

หนังสือกลับ หรือสงหนังสือเกินระยะเวลา

ที่กําหนด 

3. กรณีหน.สสน.ติดภารกิจ และหนังสือ

เปนเรื่องดวนที่สุด ดวนมาก  

1. แจงหนวยงานตนเร่ืองแกไข 

2. แยกหนังสือออกจากแฟม

เอกสารทั่วไป และรบีนําเสนอ

หนังสือตอหน.สสน. พิจารณา

กอน  

3. กรณี หน.สสน. ไมอยูให

เสนอผูรักษาการแทนหน.สสน. 

ตามลําดบั 

3. ลงทะเบียนรับเอกสาร 1. ระบบขัดของหรือไฟฟาดับ ทําใหไม

สามารถลงทะเบียนรับเอกสารได 

1. บันทึกขอมูลลงในสมุดกอน 

หลังจากระบบทํางานไดปกติ 

ใหบันทึกลงทะเบียนรบัเอกสาร

ในระบบ B-Office ภายหลัง 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 14 จาก 17 

 

 

2.  ระบบเครอืขายมีปญหา ในขณะที่ใช

ระบบงานทะเบียนรับ-สงเอกสาร (B-

office)   

2. ไมสามารถดําเนินการแกไข

ไดเอง เนื่องจากเปนปญหา

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

3. ไมสามารถรูลวงหนาไดวาจะ

ใชการไมไดเมื่อใด 

4. บันทึกขอมูลในทะเบียนคมุ

เลขที่เอกสาร 

ไมสามารถกรอกขอมูลได เหตุจากขอ 3 1. ไมสามารถดําเนินการแกไข

ไดเอง เนื่องจากเปนปญหา

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย  

2. ไมสามารถรูลวงหนาไดวาจะ

ใชการไมไดเมื่อใด 
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จัดแฟมเสนอหัวหนาสวนสาร

บรรณและนิติการ (ผาน

หัวหนางานธุรการ) 

หนวยงานตนเรื่องขอแกไขรายละเอียด

ของหนังสือเพ่ิมเติม หรือระบุชื่อผูรับผิด 

1.  ติดตอประสานงานกับตน

เร่ือง เพ่ือดําเนนิการแกไข

เอกสารใหถูกตอง ตาม

วัตถุประสงคกอนเสนอแฟม

หน.สสน. 

6 หัวหนาสวนสารบรรณและนิติ

การพิจารณา สั่งการ 

ดําเนินการ 

 

ลงนามในหนังสือและเอกสารไมครบถวน ตรวจสอบหนังสือและเอกสาร

ทุกเร่ือง หากพบวาลงนามไม

ครบถวน ใหเสนอหน.สสน.อีก

คร้ัง 

7. สแกนเอกสารแจงเวียนและ

การจัดทําสําเนาหนังสือ 

บางคร้ังเคร่ืองสแกนติดขัด เนื่องจากเปน

เครื่องที่ใชภายในงานของหนวยงาน

ทั้งหมด  

 แจงหนวยงานที่ดูแลเคร่ือง  

 สแกนและเครื่องถายเอกสาร

ประจําสํานักงาน ดําเนินการ

ซอมใหใชงานไดตามปกติ 

 

8. ตรวจสอบการสงหนังสือถึง
ผูเก่ียวของ 

สงหนังสือถึงผูเกี่ยวของตามที่หน.สสน.

พิจารณาสั่งการ แตหนวยงานนั้น ๆ ยัง

ไมไดรับหนังสือ 

ตรวจสอบกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ หากยังไมพบเอกสาร 

ใหประสานงานกับงานไปรษณีย 

สสน. เพ่ือขอตรวจสอบลายมือ

ชื่อ ผูลงนามในทะเบียนสง

หนังสือ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : งาน รับ-สงหนังสือภายนอกมหาวิทยาลยั 

                             (ระบบ Boffice) 
สวนสารบรรณและนิติการ รหัสเอกสาร : SOP_DCDL_01_02 แกไขคร้ังที่ : 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่บังคับใช :   หนาที่ : 15 จาก 17 

 

 

 
ภาคผนวก 

ก)    ตรารบัเอกสาร   
ข) หนา E-document  
ค)   หนา Log in  User Name (รหัสพนักงาน) Password (e-mail)  

 ง)    หนา ปฏิทิน 
จ)   หนา ทะเบียนหนังสือรับ 
ฉ) หนา ทะเบียนหนังสือสง 
ช) หนา ขอมูลถึงผูรับ (CC : Email Address) 
ซ) หนา ดําเนินการ สง-อีเมลล แลวเสร็จ  
ฌ)  เว็บไซต https://boffice.sut.ac.th/edocument/index.php 
ญ) เว็บไซต http://web.sut.ac.th/dp/ccs_search/?page=find 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


