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ความเปนมาและความสําคัญ 
 

การปฏิบัติงานในสํานักงานของบุคลากรนั้น เปนการปฏิบัติงานที่ตองเกี่ยวของกับบุคคลและ
เอกสาร จึงตองอาศัยความอดทน ความขยัน เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ เพราะการทํางานที่
เกี่ยวของกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เปนหนังสือราชการจากภายในและหนังสือ
ราชการภายนอก ซึ่งมีความหลากหลายในการดําเนินการ เชน การโตตอบหนังสือราชการ การราง
หนังสือขอความอนุเคราะห การรางหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม การจัดเก็บเอกสารเปน
หมวดหมู ไมวาจะเปนในรูปแบบกระดาษและเปนไฟลเก็บในระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ จึงตองมีการจัด
ระบบงานเอกสารที่ดีเพื่อใหประสบความสําเร็จในการบริหารงานเอกสาร ซึ่งการบริหารงานดาน
ธุรการนับไดวาเปนปราการดานแรกในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ  ที่ใชเปนสื่อกลางในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสูการปฏิบัติงานตามภารกิจ ทั้งนี้การปฏิบัติงานใน
หนวยงานตาง ๆ ยอมตองอาศัยการทํางานของเจาหนาที่ธุรการที่มีความรูความสามารถและความ
ชํานาญเพื่อสนับสนุนการทํางานเปนสําคัญ ดังนั้น ประสิทธิภาพการทํางานจึงเปนเรื่องที่จําเปนอยาง
มากโดยเฉพาะอยางยิ่งในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ (ทิพาวดี เมฆสวรรคและคณะ, 
2545, หนา 89) 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2527 หลังจากมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 โดยโอนภาควิชาสหกรณจากคณะวิทยาศาสตร 
ภาควิชาเศรษฐศาสตร  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเขามาสังกัดในคณะฯ โดยใชชื่อวา คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกตั้งคณะวิชา
วิทยาการจัดการมีภาควิชาทั้งหมด 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร และ
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธเนื่องจากพันธกิจของวิทยาลัยครูมีมากขึ้นไมเพียงแตผลิต
บัณฑิตวิชาชีพครูเทานั้น ยังมีการผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพอื่น ๆ  อีกหลายสาขา กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดขอพระราชทานนามใหมแกวิทยาลัยครูทั่วประเทศทั้ง 36 แหง เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจที่มี
อยู พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงไดพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่  14 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 ตอมาในป พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินใหม และ
ใหสถาบันราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
           เมื่อเริ่มเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการบริหารงานใน
รูปแบบมีภาควิชา โดยจัดเปน 2 ภาควิชา และ 1 สํานักงาน ดังนี้ 1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 2) 
ภาควิชานิเทศศาสตรและอุตสาหกรรมบริการ และ 3) สํานักงานคณบดี และในปการศึกษา  2552  
ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหม โดยยกเลิกภาควิชาและกลับไปดําเนินการในรูปแบบ
สาขาวิชา  โดยแบงออกเปน 7 สาขาวิชา และ 1 สํานักงานคณบดี  ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดประกอบดวย 
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สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ  สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน สาขาวิชา
การตลาด  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชา
การทองเที่ยวและการโรงแรม (แผนยุทธศาสตร คณะวิทยาการจัดการป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ซึ่งแตละ
สายงานจําเปนตองมีระบบงานธุรการและงานสารบรรณมาเกี่ยวของ  งานสารบรรณเปนสวนหนึง่ของ
งานบริหารและงานธุรการซึ่งนับวามีความสําคัญเพราะเปนงานที่ตองปฏิบัติเปนประจํา  เปนปจจุบัน
และเปนงานที่ใหบริการสงเสริมและสนับสนุนงานทุก ๆ งานใหดําเนินไปดวยความสะดวกราบรื่น
รวดเร็ว  งานสําเร็จสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  สํานักนายกรัฐมนตรีไดออก
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณขึ้นที่ใชอยูในปจจุบัน คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ระเบียบดังกลาวใหใชบังคับแกสวน
ราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่ตองถือปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานเดียวกันและไดวางขอบเขตของงาน  
สารบรรณไววาเปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับสง เก็บรักษาการยืม
หนังสือ และการทําลาย (นัยนา  เกิดวิชัย, 2543, หนา 5-114) ในปจจุบันสวนหนึ่งของระบบงาน
สารบรรณไดพัฒนาขึ้นโดยใชระบบสํานักงานอัตโนมัติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงาน
คลองตัวสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นการบริหารงานถึงแมจะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2548 เปนหลักในการปฏิบัติแลวก็ตาม  แตก็
มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเกิดข้ึนอยูเสมอ  จากการศึกษาสภาพปญหา
การปฏิบัติงานดังกลาว พบวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานนั้นยังไมมีความรูในระบบงานธุรการและงาน     
สารบรรณที่ดี ซึ่งอาจเกิดจากการรางและการเขียนหนังสือราชการยังไมมีคุณภาพดเีพียงพอเอกสารไม
มีกําหนดเวลารับ-สงที่แนนอนการจัดเก็บเอกสารเพื่อคนควาเอกสารขาดมาตรฐานเอกสารมีการ         
สูญหาย หรือการมีเอกสารมากเกินไป ไมมีการทําลายเอกสารที่หมดอายุการเก็บรักษา การพัฒนา
ระบบงานดวยเทคโนโลยีทําไดเพียงบางสวนขาดความสะดวกในการบริหารงาน อาจเนื่องมาจาก
ขั้นตอนตาง ๆ กฎระเบียบ เปนตน ซึ่งผูที่จะทํางานสารบรรณไดดี จําเปนจะตองรูงานธุรการดวย คือ 
มีทักษะในการติดตอ โตตอบประสานงานไดดี มีความคลองแคลว ความจําดี มีความสามารถในการ
จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงานเอกสาร มีความรูดานภาษาเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาไทย การสะกดตัวการันต การเวนวรรคตอนที่ถูกตองแมนยํา มีความรูและสามารถใช
งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และที่ขาดไมไดคือการมีมนุษยสัมพันธ 
และอัธยาศัยไมตรีกับเพื่อนรวมงานและบุคคลทั่วไปไดดี ซึ่งในลักษณะของงานสารบรรณที่ดีนั้น 
จะตองปฏิบัติงานไดรวดเร็วประหยัดเวลาไมวาจะเปนการรางโตตอบจดหมาย ขอความนั้นจะตองมี
ความสมบูรณปราณีตชัดเจนเปนมาตรฐาน และเมื่อไดรับหนังสือตองสามารถลงบัญชีไดอยางถูกตอง
แลวนําเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาออกความเห็นสั่งการแลวดําเนินการสงใหผูที่เกี่ยวของตอไป      
การบริหารงานสารบรรณในหนวยงานตาง ๆ แมจะมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณเปนหลักในการปฏิบัติงานแลวแตปญหาที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานสารบรรณก็ยังคงเกิด
ขึ้นอยูเสมอ ดังนั้น คูมือการปฏิบัติงานจึงเปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุดของการทํางาน โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดตาง ๆ ของการทํางาน และสามารถให
ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงไมใหเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานอาจทํา
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เปนผังงาน (Work Flow) ของกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชน รายละเอียดวิธีการ
ทํางานของแตละขั้นตอนยอย เอกสาร ที่ใชประกอบการดําเนินงาน แบบฟอรมตาง ๆ เปนตน 

จากความเปนมาและความสําคัญของงานธุรการและงานสารบรรณ จึงไดมีการจัดทําคูมือใน
การปฏิบัติงานเลมนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานภายในคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค มีระบบการทํางานที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 

  
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 
 

1. เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณเปนไปในแนวทางและมี
มาตรฐานเดียวกัน 

2. เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดทราบเขาใจวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบใหถูกตองและมีประสิทธิภาพ

และใหผูปฏิบัติงานไดรับทราบขอบเขตหนาที่งานที่ชัดเจนและเปนลายลักษณอักษร 
4. เพื่อใหเปนแนวทางในการศึกษาสําหรับผูที่จะตองรับมอบหมายภาระงานใหม สามารถ

ปฏิบัติงานแทนกันได 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. ผูปฏิบัติงานสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 
2. เปนแนวปฏิบัติ สําหรับผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการ

จัดการ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เปนมาตรฐานของงานและเปนแนวปฏิบัติเมื่อการหมุนเวียนผูปฏิบัติงานทดแทนกันใน

อนาคต 
 

ขอบเขตของคูมือปฏิบัติงาน 
 

คูมือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานธุรการและสารบรรณ          
ดานการจัดทําหนังสือราชการ  การรับ-สงหนังสือราชการ การเก็บรักษา และการยืมหนังสือราชการ
ของคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
คําจํากัดความ 
 

 เอกสาร หมายถึง สิ่งหรือสื่อที่ใชอธิบายถึงทิศทางแนวทางขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานโดย
อาจจะอยูในลักษณะตาง ๆ เชน ระเบียบปฏิบัติ คูมือปฏิบัติงาน วิธีการทํางาน รูปภาพ แบบฟอรม     
เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 2549, หนา 4) 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเปนเกณฑสําหรับเทียบกําหนด ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน
เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได โดยมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลาย ๆ ดาน อาทิ ดานปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา คาใชจาย หรือพฤติกรรมของ
ผูปฏิบัติงาน หนวยงานกลางจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและสอดคลองกบั
ลักษณะของงานประเภทนั้น ๆ ดวย 

งานธุรการ หมายถึง งาน ราง พิมพโตตอบ ติดตอประสานงาน ไมวาจะเปนทาง หนังสือ การ
พูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกสหรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใชงาน
วิชาการ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต การวิเคราะหเอกสาร
ตาง ๆ การจัดทําการรับ-สง การเกบ็ และสืบคน การยืม จนถึงการทําลาย (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง งานรับสงขอมูลขาวสาร หรือหนังสือราชการ 
ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) 

ระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง แผนที่บอกเสนทางการทํางานที่มีจุดเริ่มตน
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการตาง ๆ มักจัดทําขึ้น
สําหรับงานที่มีความซับซอนหลายขั้นตอนและเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
(ธนาวิชญ จินดาประดิษฐ และจารุวรรณ ยอดระฆัง 2552, หนา 26)  

วิธีปฏิบัติงาน/ วิธีการทํางาน (Work Instruction) หมายถึง เอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ทํางานเฉพาะหรือแตละขั้นตอนยอยของกระบวนการ เปนขอมูลเฉพาะมีคําแนะนําในการทํางาน  
และรวมทั้งวิธีที่องคกรใชในการปฏิบัติงานโดยละเอียด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ขาราชการ 2549, หนา 16) 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

บทท่ี 2 
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดดําเนินการพัฒนาระบบบริหาร

ภายในอยางเปนระบบเนนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ กอใหเกิดสัมฤทธ์ิผลดานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยมีรายละเอียดในดานการบริหารและจัดการ ดังนี ้
 
โครงสรางการบริหารงาน 

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค ตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2527 หลังจากมีการ
ประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 โดยโอนภาควิชาสหกรณจากคณะวิทยาศาสตร  
ภาควิชาเศรษฐศาสตร  และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ จากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรเขามาสังกัดในคณะฯ โดยใชชื่อวา คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกตั้งคณะวิชา
วิทยาการจัดการมีภาควิชาทั้งหมด 3 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร  และ
ภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 

การแบงภาควิชาในครั้งแรกนี้ยังไมถูกตองตามกฎหมาย เพราะยังไมผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการพิจารณาแบงสวนราชการ  ตอเมื่อผานคณะกรรมการพิจารณาแบงสวนราชการและ
ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว จึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  17 เมษายน พ.ศ. 
2530  โดยใหคณะวิชาวิทยาการจัดการประกอบดวยภาควิชา  3 ภาควิชา  ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
และสหกรณ ภาควิชาเศรษฐศาสตร และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ 
 เนื่องจากพันธกิจของวิทยาลัยครูมีมากขึ้นไมเพียงแตผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเทานั้น ยังมีการ
ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพอื่น ๆ  อีกหลายสาขา กระทรวงศึกษาธิการ จึงไดขอพระราชทานนามใหมแก
วิทยาลัยครูทั่วประเทศทั้ง 36 แหง เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจที่มีอยู พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงไดพระราชทานนามวา “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 
          ป พ.ศ. 2537 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย ไดเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบัน
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตอรัฐสภา และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ      
ลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2538 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 112 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติฉบับนี้
ทําใหสถาบันราชภัฏมีโครงสรางเปลี่ยนแปลงจากเดิม  สามารถเปดสอนไดในระดับที่สูงกวาปริญญา
ตรีทุกสาขาวิชา ชื่อสวนราชการตําแหนงทางการบริหารอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป เชน คณะวิชา
วิทยาการจัดการเปลี่ยนเปน “คณะวิทยาการจัดการ” หัวหนาคณะวิชาเปลี่ยนเปน “คณบดี” 
 ตอมาในป พ.ศ. 2547 มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินใหม และใหสถาบัน   
ราชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538  มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547  และประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
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           เมื่อเริ่มเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะวิทยาการจัดการ ดําเนินการบริหารงานใน
รูปแบบมีภาควิชา โดยจัดเปน 2 ภาควิชา และ 1 สํานักงานดังนี้ 1) ภาควิชาบริหารธุรกิจ 2) 
ภาควิชานิเทศศาสตรและอุดสาหกรรมบริการ และ 3) สํานักงานคณบดี   

ในปการศึกษา  2552  ไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหม โดยยกเลิกภาควิชา
และกลับไปดําเนินการในรูปแบบสาขาวิชา โดยแบงออกเปน 7 สาขาวิชา และ 1 สํานักงานคณบดี  
ซึ่งสาขาวิชาทั้งหมดประกอบดวย  

1. สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ 
2. สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน 
3. สาขาวิชาการตลาด 
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
5. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
6. สาขาวิชานิเทศศาสตร 
7. สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

 
    ปรัชญา 

องคกรแหงความเปนเลิศทางดานการจัดการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความตองการและ
พัฒนาทองถิ่น 

 
   วิสัยทัศน 

เปนองคกรที่สรางวิทยาการเชี่ยวชาญ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําและเปนนัก
ปฏิบัติงานดานการจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสูการยอมรับในระดับที่กวางมาก
ยิ่งขึ้น 

 
   พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําดานการจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม  

2. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพดานการจัดการเชิงบูรณาการที่ทันสมัยตอบสนองความ
ตองการและพัฒนาทองถิ่น  

3. สรางสรรคและพัฒนางานวิจัย การใหบริการวิชาการดานการจัดการเชิงบูรณาการใหมี
การบูรณาการองคความรูที่หลากหลายสูการถายทอดและพัฒนาทองถิ่น 

4. สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมที่ธํารงไวซึ่งการอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ     
ภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการสงเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม  

5. ศึกษาวิจัยสหวิทยาการ และแสวงหาองคความรูใหมเพื่อการพัฒนาสูการยอมรับในระดับ
ที่กวางมากยิ่งขึ้น 

6. บริหารจัดการมุงเนนการมีสวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสูการยอมรับในระดับที่กวางมากยิ่งขึ้น 
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คานิยมรวม (Shared Value) FMS 
 F:  Focus Strategic Agility หมายถึง มุงเนนศักยภาพในการเขาถึง เขาใจ และใชประโยชน
เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกร 
 M: Managing for Innovation หมายถึง การสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
 S: Smart System Perspective หมายถึง การมองภาพรวมเพื่อประสมประสานระบบงาน
อยางมืออาชีพ 
 
 อัตลักษณ 

บัณฑิตเชี่ยวชาญงาน บูรณาการทักษะและคุณธรรม นําวิทยาการสูการพัฒนาทองถิ่น 
 
 เอกลักษณ 

แหลงพัฒนาองคความรูและทักษะดานการจัดการเชิงบูรณาการของทองถิ่น 
 
ตราสัญลักษณและความหมายตราสัญลักษณ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 ตราสัญลักษณประจําคณะวิทยาการจัดการ 
 
10. ความเปนมาในการจัดทําเลมคูมือการปฏิบัติงาน 

 
 

 
ภาพท่ี 1.1ตราสัญลักษณและความหมายตราสัญลักษณ 

 
ภาพท่ี 2.1 ตราสัญลักษณและความหมายตราสัญลักษณ คณะวิทยาการจัดการ 
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โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร 

ภาพท่ี 2.๒ โครงสรางองคกรและโครงสรางการบรหิาร 
 

ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการ ต้ังแตป พ.ศ. 2530 ถึงปจจบุัน ไดแก 
1. ผศ.ดุสิต  ภูตระกูล  ตําแหนง หัวหนาคณะวิชา พ .ศ. 2530 - 2533  
2. ผศ.ดํารง  สิมพลีวงศ  ตําแหนง หัวหนาคณะวิชา พ .ศ. 2534 - 2537  
3. นางพงษศรี  บุญสุวรรณ  ตําแหนง คณบดี   พ .ศ. 2538 - 2541  
4. ผศ.สเุมธ  ปรมัตถสกลุ  ตําแหนง คณบดี   พ .ศ. 2542 - 2545  
5. นายพิทยา  พัฒนธัญญา  ตําแหนง คณบดี   พ.ศ. 2546 - 2551  
6. ผศ.ดุสิต  ภูตระกูล  ตําแหนง คณบดี   พ.ศ. 2552 - 2556  
7. ผศ.นิตยา  ชนินทยุทธวงศ  ตําแหนง คณบดี   พ.ศ. 2556 – 2560 
8. ผศ.ดร มานิตย  สิงหทองชัย  ตําแหนง คณบดี   พ.ศ. 2560 – ปจจบุัน 

 ปจจุบัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตั้งอยูที่ 398 หมู 9 ถนน
สวรรควิถี ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ปจจุบันคณะวิทยาการมีอาคาร      
ในกํากับ 2 อาคาร คือ อาคาร 1 และอาคาร 10 ซึ่งเปนอาคารสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
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คณะผูบริหาร 
 

  
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย  สิงหทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
2. ผูชวยศาสตราจารยปรียานันท  โพธิ์ศิรวัฒน 

 
รองคณบดฝีายวิชาการ  

 
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษมี  งามมีศร ี รองคณบดฝีายบริหารและงบประมาณ  

 
4. อาจารย ดร.สุวชัช  พิทักษทิม รองคณบดฝีายกจิการนกัศึกษาและ 

กิจกรรมพิเศษ  

 
5. อาจารยจิตาพัชญ ไชยสิทธิ ์ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและ 

มาตรฐานการศึกษา 

 
    

6.  ผูชวยศาสตราจารยชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
 
 

 
7. ผูชวยศาสตราจารยสาลินี อินทพบิูลย ที่ปรกึษาคณบด ี

 
8. นางปราถนา  เจียมจตรุงค หัวหนาสํานกังานคณบด ี

คณะวิทยาการจัดการ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย สิงหทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2. ผูชวยศาสตราจารยปรียานันท   โพธิ์ศิรวัฒน รองคณบดฝีายวิชาการ  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษมี งามมศีร ี รองคณบดฝีายบริหารและงบประมาณ  
4. อาจารย ดร.สุวชชั  พิทักษทิม รองคณบดฝีายกจิการนกัศึกษาและกจิกรรมพิเศษ  

5. อาจารยจิตาพชัญ  ไชยสิทธิ ์ ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 

6. ผูชวยศาสตราจารยชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ ผูชวยคณบดีฝายสื่อสารองคกร 
7. นางปราถนา  เจียมจตุรงค หัวหนาสํานกังานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
8. ผูชวยศาสตราจารยสาลินี อินทพิบูลย ที่ปรกึษาคณบด ี
9. 
 

ผูชวยศาสตราจารยจารวุรรณ ชอบประดถิ หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การศึกษาชิงรุก 

10. 
 

อาจารยสิริกาญจน สิงหทองชัย หัวหนาศูนยความเปนเลิศทางวิชาการดานการวจิัย 
และนวัตกรรม 

11. 
12. 
13. 

อาจารย ดร.สวุชชั  พิทักษทิม 
อาจารยมัลลกิา  ภูมะธน 
อาจารยเฉลมิเกียรติ ปรัชญาพันธ 

หัวหนาศูนยสหกิจและประกันคุณภาพการศึกษา 
หัวหนาศูนยประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาต ิ
หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

14. ผูชวยศาสตราจารยเพชรอําไพ  สขุารมณ หัวหนาสาขาวิชาการบญัช ี
15. อาจารยจิตาพชัญ ไชยสิทธิ ์ หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
16. อาจารย ดร.ธิติยา  ทองเกิน หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

17. อาจารย ดร.ภัทราพร  ตึกขาว 
หัวหนาสาขาวชิาการบริหารทรพัยากรมนุษยและการ
จัดการ 

18. อาจารย ดร.วรวิทย พฒันาอทิธิกุล หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร 
19. อาจารยพงษทอง   เฮครอฟท หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
20. นายวิษณุ    หลาํใจชื่อ ประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

 
 คณะกรรมการประจําคณะ 
  

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานิตย  สิงหทองชัย ประธานคณะกรรมการ 
2. ผูชวยศาสตราจารย ปรียานันท  โพธิ์ศิรวัฒน รองประธาน  
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลักษมี  งามมีศร ี กรรมการ  
4. อาจารย ดร.สุวชัช  พิทักษทิม กรรมการ  
5. นางทรงศรี   อิสสรมาลา กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
6. นางสาวมาริษา  คุวานันท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
7. รศ.ดร.สุพรต  บุญออน   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
8. นายเสริม  เคาสงวนศิลป กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
9. อาจารย ดร.ลภัสวฒัน   คลายแสง กรรมการตัวแทนคณาจารย 



11 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

10. อาจารยปรัศนีย   นัยนานนท กรรมการตัวแทนคณาจารย 
11. นางปราถนา  เจียมจตรุงค กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวพิกลุ  แกวแดง ผูชวยเลขานุการ 
13. นางธนิดา  อินภิชัย ผูชวยเลขานุการ 
 
โครงสรางสํานักงานคณบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 โครงสรางค 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.๓ โครงสรางสํานักงานคณบด ี
 

 
 
 
 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ 

กลุมงานธุรการ 
- นางสาวจําเนียร เกิดสวัสดิ์ 
- นางสาววรรณกานต สุขประเสริฐ 
- นายภานุวัตร      แตงนวลจันทร 
 

 

กลุมงานวิชาการและบริการการศึกษา 
- นางธนิดา อินภิชัย 
- นางสาวพิกุล แกวแดง 
- นางสาวดาริน  จันทรอราม 
- นายหิรัญ ศรีพินทุศร 

กลุมงานการคลังและพัสด ุ
- นางสาวลักษณา ยิ้มจํารัส 
-นางสาวสุกัญญา  กลัดเชยด ี
- นางสาวจิราพร เชิญขวัญ 
- นางสาววรวีร บุญสิน 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

สํานักงานคณบดี มีรายละเอียดโครงสราง ดังนี้ 
  1. กลุมงานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณและธุรการ งานทรัพยากรบุคคล
งานนโยบายและแผน 
  2. กลุมงานวิชาการและบริการการศึกษา ประกอบดวย งานวิชาการ งานกิจกรรม
นักศึกษา งานประกันคุณภาพ งานฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา งานดูแลระบบ งานดาน
เทคนิค งานดานซอฟตแวร และเว็บไซต 
  3. กลุมงานคลังและพัสดุ ประกอบดวย งานการเงิน  และงานพัสดุ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

รายชื่อเจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ  
1. นางปราถนา  เจียมจตรุงค หัวหนาสํานกังานคณบด ี
2. นางสาวจําเนียร เกิดสวัสดิ ์ พนักงานพิมพ 3 
3. นายภานุวัตร แตงนวลจันทร เจาหนาที่ประชาสมัพันธ 
4. นางธนิดา  อินภิชัย นักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวพิกลุ  แกวแดง นักวิชาการศึกษา 
6. นายหิรัญ ศรพีินทุศร นักวิชาการคอมพิวเตอร 
7. นางสาวดาริน จันทรอราม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
8. นางสาวลักษณา ยิ้มจํารสั เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
9. นางสาวจริาพร เชิญขวัญ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาววรวีร บุญสิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
11. นางสาวสุกญัญา กลัดเชยด ี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
12. นางสาววรรณกานต  สุขประเสริฐ                     เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 

ภาระหนาที่ของหนวยงาน 
 เปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง การเก็บ 
รักษา การยืมจนถึงการทําลาย คลอบคลุมงานเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและ
ขอบขายของงานสารบรรณเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สง หรือสื่อ
ขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุปยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่คนหา 
ติดตามและทําลาย ซึ่งงานสารบรรณเปนงานที่ตองใชความรอบคอบในการปฏิบัติงาน  โดยมีลักษณะงาน
ที่ตองปฏิบัติ ดังนี ้
 1. ดูแลเกี่ยวกับงานธุรการ  ดานการรับหนังสือเขา  หนังสือออก  การจัดพิมพหนังสือ
ประเภทตาง ๆ เชน หนังสือราชการ บันทึกขอความ คําสั่ง ประกาศ แบบทดสอบ ขอสอบ เปนตน 
 2. จัดเก็บสําเนาหนังสือทุกประเภทของงานธุรการ คนหาหนังสือ เอกสาร ใหกับอาจารย
และเจาหนาที่ 
 3. ดูแลเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการของคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการ
จัดการ พรอมทั้งสรุปการลงเวลาปฏิบัติราชการ 
 4. ลงรับเอกสารการลา และลงบันทึกประวัติการลาของอาจารย และบุคลากรของคณะ
วิทยาการจัดการ ใหเปนไปตามระเบียบการลา 
 5. ถายเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการ งานทางดานการเรียนการสอนและอืน่ ๆ 
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนง 
 

1) หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสายงานธุรการและงานสารบรรณ ของ ก.พ. กําหนดวันที่ 
11 ธันวาคม 2551 ระบุบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของสายงานธุรการและงานสารบรรณ ระดับ
ปฏิบัติการ ดังนี ้

 

ดานปฏิบัติการ 
1. วางแผนการปฏิบัติงาน การจัดอัตรากําลัง และงบประมาณของหนวยงานในความ

รับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
2. มอบหมายงาน กํากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ     

งานพัสดุ งานบริการทั่วไป เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 
3. จัดทําและเก็บรวบรวมขอมูล ทะเบียนเอกสาร ทะเบียนประวัติ หลักฐานเกี่ยวกับ

บุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. ควบคุมจัดซื้ อจัดหา การเบิกจาย การลงทะเบียนเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ            

งานยานพาหนะ งานสถานที่ เพื่อใหมีสภาพพรอมใชงานและสนับสนุนการปฏิบัติไดอยางเต็มที่ 
5. อํานวยความสะดวกในการประชุม สัมมนา บันทึกการประชุมและจัดทํารายงานการ

ประชุม เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม 
6. พัฒนางาน ปรับปรุงระบบงานในความรับผิดชอบ เพื่อใหระบบงานมีความสะดวก

และรวดเร็วข้ึน 
7. ประสานงานกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน เพื่อขอความชวยเหลือ

หรือความรวมมือในงาน อันเปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
 

ดานการกํากับดแูล 
1. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

เปาหมายที่กําหนด 
2. ติดตามประเมินผล ใหคําปรึกษาแนะนํา แกไขปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ระดับรองลงมา เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ดานการบริการ 
 1. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดรับความรวมมือสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน 
 2. ใหคําปรึกษาแนะนํา ตอบปญหาหรือชี้แจงเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในความ
รับผิดชอบ เพื่อใหเกิดความเขาใจ และรวมมือปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 2) หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

 การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ธุรการและงานสารบรรณ ในสังกัดหนวยงานสํานักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดจัดลําดับกลุมงานธุรการไวอยูในลําดับที่ 3 ของ
โครงสรางหนวยงานสํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังน้ี 
             1. รับหนังสือเขา ทุกประเภททั้งหนังสือภายนอก และภายใน  เชน หนังสือราชการ บันทึก
ขอความ คําสั่ง ประกาศ  โครงการ (วจก.01) แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในราชการ เชน ใบลากิจ ลาปวย 
ลาพักผอน ขออนุญาตไปราชการ  ขออนญุาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ และหนังสือที่มาจากหนวยงาน
ตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยใชระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกสในการรับหนังสือภายนอก 
              2. พิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับงานคณะ และคณาจารย  เชน บันทึกขอความ  คําสั่ง  
ประกาศ  หนังสือราชการ  โครงการ (วจก.01)  แบบฟอรมตาง ๆ  ของคณะ  และพิมพเอกสารทางดาน
การเรียนการสอน เชน แผนการเรียน  แบบทดสอบ  ขอสอบเก็บคะแนน ขอสอบกลางภาค  ขอสอบ
ปลายภาค กรณีศึกษา มคอ. 3  มอค. 5 ทั้งภาคปกติ กศ.บป. และอื่น ๆ ตามที่ไดมอบหมาย  
              3. บริการคนหาเอกสารใหกับอาจารยและบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการ 
              4. บริการงานถายเอกสาร เชน บันทึกขอความ คําสั่ง ประกาศ หนังสือราชการ ไปราชการ  
เปลี่ยนแปลงการสอน หนังสือขอความอนุเคราะห  โครงการ (วจก.01) เอกสารการสอน ขอสอบ ฯลฯ 
             5. จัดทําแฟมเอกสารเพื่อจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกตามหมวดหมูให
สะดวกตอการคนหา ตามระเบียบงานสารบรรณ 
             6. จัดเก็บเอกสารเมื่อเอกสารเต็มแฟมเขาตูเอกสารที่จัดเตรียมแยกเปนหมวดหมู  
             7. จัดทํา เอกสารเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) ของคณาจารย               
คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแตลงบันทึกรับเอกสารจากอาจารย  ตรวจเอกสารที่สงครบถวนหรือไม         
ทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติและตรวจสอบการเผยแพรตํารา บันทึกเชิญประชุม  
บันทึกสรุปผลการประชุม ประเมินคุณสมบัติและตรวจสอบการเผยแพรตํารา ติดตามใหคณะกรรมการ 
ลงนามประชุม และนําสงเอกสารผลงานวิชาการ 
             8. สรุปบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ  ทะเบียนวันลา  ไปราชการ ของอาจารย และบุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ 
             9. ใหบริการ ติดตอ-สอบถาม แกคณาจารย, เจาหนาที่ นักศึกษา ภาคปกติ, กศ.บป. 
บุคลากรจากหนวยงานอื่น ๆ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

บทท่ี ๓ 
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 
หลักเกณฑวิธีการปฏบิัตงิาน 

 หลักเกณฑวิธีการการปฏิบัติงานสารบรรณการเขียนคูมือในที่นี้เขียนครอบคลุมงาน 3 ดาน
คือ 1) การจัดทําหนังสือราชการ 2) การรับและการสงหนังสือราชการและ 3) การเก็บรักษาและการ
ยืมหนังสือราชการ 
 ในการปฏิบัติงานสารบรรณมีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานตามระเบียบ คือ ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
(จํานง หอมแยม และคณะ, 2551, หนา 11-239) ระเบียบดังกลาวใหใชบังคับแกสวนราชการและ
หนวยงานตาง ๆ ที่ตองถือปฏิบัติใหเปนบรรทัดฐานเดียวกัน และไดวางขอบเขตของงานสารบรรณไว
วาเปนงานที่เกี่ยวของกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทําการรับสง เก็บรักษา ยืม ตลอดจนถึง
การทําลาย ในทางปฏิบัติการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต คิด อาน ราง เขียน พิมพ จดจํา ทําสําเนา    
สงหรือสื่อขอความ รับบันทึก จดรายงานการประชุม สรุปยอเรื่องเสนอสั่งการ ตอบ ทํารหัสเก็บเขาที่
คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ตองจัดทําเปนระบบที่ใหความรวดเร็วสะดวกถูกตอง การประเมิน
ประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย รวมถึงการนําระบบอิเลคทรอนิกส หรือวิธีอื่น
ใดในลักษณะที่คลายกันอุปกรณที่เกี่ยวของการประยุกตใชวิธีการในการรับสงขาวสาร หรือหนังสือ
ลักษณะเชนนี้งานสารบรรณจึงมีความสําคัญในการบริหารงานมาก 
 
ความสําคัญของงานสารบรรณ 

งานสารบรรณมีความสําคัญตอการบริหารและการจัดองคกร 5 ประการ คือ 1) เปน
แหลงขอมูลประกอบการตัดสินใจ การวางแผน การวินิจฉัย การสั่งการของผูบริหารอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความสําคัญตอระบบงาน 2) เปนแหลงรวมหลักฐานเอกสารตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ
องคกรไว เปนบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อคนควา อางอิง สานตอ หรือเทาความเรื่องเดิม 4) 
เปนเครื่องมือในการบริหาร เอกสารหรือหนังสือที่จัดทําขึ้น เปนหนังสือในการติดตอทําความเขาใจ
ระหวางหนวยงานกับหนวยงาน หนวยงานกับบุคคล และบุคคลกับบุคคล 5) เปนเสมือนเครื่องเตือน
ความจําของหนวยงาน เปนหลักฐานการอางอิง มีคุณคาในการศึกษาคนควา 

ลักษณะของงานสารบรรณที่ดี จะตองปฏิบัติงานไดรวดเร็ว ประหยัดเวลา การรางโตตอบ
จดหมายหนังสือ ไดเร็ว ถูกตอง หากมีการใชขอความเขา จําเปนตองมีแบบพิมพพรอมกรอกขอความ
ไว จะตองมีความสมบูรณ ประณีต สะอาด ชัดเจน มีระเบียบเปนมาตรฐาน เมื่อรับหนังสือ สามารถ
ลงบัญชีไดถูกตองแลวนําเสนอใหผูมีอํานาจพิจารณาออกความเห็นสั่งการ แลวดําเนินการใหผูที่
เกี่ยวของตอไป 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ 
 

งานสารบรรณเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่เสริมสรางการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพจึงมี
แนวปฏิบัติเพือ่ใหการดําเนินงานสารบรรณเปนไปอยางมีระบบและมีมาตรฐานเดียวกัน งานสารบรรณ  
มีระเบียบที่รองรับการปฏิบัติงานคือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ .2526 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กําหนดเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และยังมีระเบียบอื่น
ที่เกี่ยวของไดแกระเบียบวาการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ       
พ.ศ. 2544  
 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 

1. การจัดทําหนังสือราชการ 
 

    การปฏิบัติงานสารบรรณ ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526 เปนระเบียบที่ใชบังคับแกสวนราชการ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการที่
เปนเอกสารหลักฐานในราชการ ไดแก หนังสือที่ไปมาระหวางสวนราชการ หนังสือที่สวนราชการมีไป
ถึงหนวยงานอื่นใดที่มิใชสวนราชการ หรือหนังสือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึง่
มิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ เอกสารที่ราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐาน
ในราชการ เอกสารที่ราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับ ขอมูลขาวสารหรือหนังสือ
ที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หนังสือมี 6 ชนิด คือ 

 1. หนังสือภายนอก 
 2. หนังสือภายใน 
 3. หนังสือประทับตรา 
 4. หนังสือสั่งการ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ 
 6. หนังสือที่เจาหนาทีจ่ัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานทางราชการ 
 การกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานสารบรรณ กําหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่

กําหนดไวโดยปฏิบัติดังนี ้
 

 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีการใชกระดาษครุฑเปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่น  ซึ่งมิใชสวนราชการหรือมีถึง
บุคคลภายนอก แสดงดังภาพที่ 3.1 

 
 
 
 
 



18 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    3 ซม. 

    2.5 ซม. 

  ภาคเหต.ุ 

ภาคประสงค 

ภาคสรุป 

2 ซม. 
กั้นหลัง 

3 ซม. 
กัน้หนา 

 
 
 
 

 
 

ที่  อว  0616.๐๙/......              คณะวิทยาการจัดการ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
               อ.เมือง  จ.นครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
        (1 Enter+before 6 pt) 

                    . วันที่ ............................................ 
                          (1 Enter+before 6 pt) 

เรื่อง    .................................................................  
                              (1 Enter+before 6 pt) 
เรียน     .................................................................  
                              (1 Enter+before 6 pt) 
อางถึง   ................................................................  
                             (1 Enter+before 6 pt) 
สิ่งทีส่งมาดวย   ..................................................... 
 

    ระยะยอหนา  …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  …………………………………………………………………………………………………………………… 
          (1 Enter+before 6 pt) 
  
 

     (เวน 3 บรรทัด = 4 Enter)  

 

      (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  สิงหทองชัย) 
            คณบดคีณะวิทยาการจัดการ 
           มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
โทร.  ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙  ตอ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒707 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

    1.5 

ชั้นความเร็ว (ถาม)ี 

ตัวอยางหนังสือภายนอก
ภายนอก 

ภาพที่ 3.1  ตัวอยางหนังสือภายนอก 
 



19 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

กั้นหลัง 
๒ ซ.ม. 

  ขนาดครุฑ        
  สูง ๑.๕ ซ.ม. 

 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

 
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก

เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใชกระดาษบันทึกขอความ แสดง     
ดังภาพที่ 3.2 

 

ตัวอยางหนังสือภายใน 
 

   บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ............................................................................................................................................ 
ที.่.....................................................................................    วันที.่............................................................ 
เรื่อง............................................................................................................................................................ 
 
เรียน........................................................................................................   
(ยอหนา ๒.5 ซ.ม.) ภาคเหต ุ    
   ..............................................................................................................................................        
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
(ยอหนา ๒.5 ซ.ม.)ภาคความประสงค 
   .................................................................................................................... 
........................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
(ยอหนา ๒.5 ซ.ม.) ภาคสรุป 
   ............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................... 
         (พิมพชื่อเต็ม) 
           (ตําแหนง) 
 

กั้นหนา 
๓ ซ.ม. 

4 Enter 

ภาพที่ 3.2  ตัวอยางหนังสือภายใน 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    3  ซม. 

3 ซ.ม. 2 ซ.ม. 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการ ระดับกองหรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบ
ลงชื่อยอกํากับใชในกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสําเนาหนังสือ 
สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน การแจงผลงานที่
ดําเนินการไปแลว การเตือนเรื่องที่คาง เรื่องหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปน
คําสั่ง แสดงดังภาพที่ 3.3 

ตัวอยางหนังสือประทับตรา 
 

 
 
 
 

 
 

ที่  อว  0616.๐๙/......               
ถึง ....................................................................... 
 
 

(ยอหนา 2.5 ซ.ม.) …………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

      สวนราชการที่สงหนังสือ 
            เดือน ป 
      ลายมือชื่อยอกาํกับตรา 
        
             
 
  สวนราชการเจาของเรื่อง 
  โทร……………………………. 
  โทรสาร..............................    
 

 
    
  
     

    2.5 

 

(2 Enter) 

(4 Enter) 

(4 Enter) 

(1 Enter) 

ภาพที่ 3.3  ตัวอยางหนังสือประทบัตรา 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    3  ซม. 

3 ซ.ม. 2 ซ.ม. 

4. หนังสือสั่งการ ไดแก (คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ) 
 ๔.๑ คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวย

กฎหมาย 
    ๔.๒ ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวเพื่อเปนหลัก

ปฏิบัติงานเปนประจํา 
   ๔.๓ ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดไวใช แสดงดังภาพที่ 

3.4 
ตัวอยางหนังสือสั่งการ 

 
 
 
 

 
 

  
 

คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

ที.่......../2563 
เรื่อง  ............................................................ 

 
 
 

(ยอหนา 2.5 ซ.ม.)  ภาคเหต…ุ…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(ยอหนา 2.5 ซ.ม.)  ภาคประสงค……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                         ทั้งนี้ ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 
   สั่ง ณ วันที.่.........มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)........................................................... 
         (พิมพชื่อเต็ม) 
           (ตําแหนง) 

    2.5 

 

(1 Enter+Before 12 pt) 

(1 Enter+Before 12 pt) 

ภาพที่ 3.4  ตัวอยางหนังสือสั่งการ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    3  ซม. 

3 ซ.ม. 2 ซ.ม. 

          
 5. หนังสือประชาสัมพันธ มี 3 ชนิด ไดแก 
 ๕.๑ ประกาศ เพื่อประกาศหรือชี้แจงใหทราบ 
 ๕.๒ แถลงการณ เพื่อทําความเขาใจ 
 ๕.๓ ขาว เผยแพรใหทราบ   แสดงดังภาพที่ 3.5 

 
ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ 

 
 
 
 

 
 

  
 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

เรื่อง  ............................................................ 
 

 
 

(ยอหนา 2.5 ซ.ม.)  ภาคเหต…ุ…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(ยอหนา 2.5 ซ.ม.)  ภาคประสงค……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                          
   ประกาศ ณ วันที.่.........มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
                                                          (ลงชื่อ)........................................................... 
         (พิมพชื่อเต็ม) 
           (ตําแหนง) 

 
 
 

    2.5 

 

(1 Enter+Before 12 pt) 

(1 Enter+Before 12 pt) 

ภาพที่ 3.5  ตัวอยางหนังสือประชาสมัพันธ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    3  ซม. 

2 ซม. 
กั้นหลัง 

3 ซม. 
    กั้นหนา 

 
6. หนังสือท่ีเจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวในราชการ มี 4 ชนิด ไดแก 
    ๖.๑ หนังสือรับรอง ไดแก หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคล  

นิติบุคคลหรือหนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  แสดงดังภาพที่ 3.6 
 

ตัวอยางหนังสือรับรอง 
 

 
 
 
 

 
 

ที่  อว  0616.๐๙/......              คณะวิทยาการจัดการ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
               อ.เมือง  จ.นครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
 

 
      

(ยอหนา 2.5 ซ.ม.) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อ นิติบุคคลหรือหนวยงานที่จะใหการ 
 

รับรอง พรอมทั้งลงตําแหนง สังกัด หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่รับรอง.................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
        
        
 (ยอหนา 5 ซ.ม.)                   ใหไว   ณ  วันที่     เดือน          พ.ศ. 
 
 
        ลายมือชื่อ 
        (ชื่อ-สกุล.....................) 
            ตําแหนง 
 

 
 
 
 
 

    2.5 

 

(2 Enter) 

(2 Enter) 

(2 Enter) 

ภาพที่ 3.6  ตัวอยางหนังสือรบัรอง 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
๖.๒ รายงานการประชุม คือ บันทึกความคิดเห็นของผูที่มาประชุม ผูเขารวม

ประชุมและมติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 
  ระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปดวย 5 วาระ ไดแก 
 1. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหทราบ 
 2. วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 3. วาระที่ 3 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4. วาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพจิารณา 
 5. วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี 
 การจดรายงานการประชุม สามารถกระทําไดหลายแบบ ไดแก จดละเอียด 
ทุกคําพูดของผูเขาประชุมพรอมมติ จดคําพูดยอที่เปนประเด็นสําคัญพรอมมติ หรือจดแตเหตุผล 
พรอมมติที่ประชุม 
 ๖ .๓ บันทึก  ใชก ระดาษบันทึกขอความ  มี ลั กษณะ ดั งนี้ คือ  ข อความที่
ผูใตบังคับบัญชา เสนอตอผูบังคับบัญชาผูบังคับบัญชาสั่งการใหผูใตบังคับบัญชาและเจาหนาที่หรือ
หนวยงานระดับต่ํากวากรมติดตอกัน ในการปฏิบัติราชการ 

      ๖.๔ หนังสืออื่น ๆ เชน ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือ
บุคคลภายนอกที่เจาหนาที่รับเขาทะเบียนหนังสือราชการ สัญญา คํารอง เปนตน 
  นอกจากนี้มีระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517           
ไดกลาวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ช้ันความลับของหนังสือ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 และระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารของราชการ ซึ่งจะตองถือปฏิบัติ 
 
ขอควรระวังการปฏิบัติงาน 

หนังสือราชการ การเลือกใชลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้น ผูออกหนังสือจะเปนผูพิจารณา 
ไดแก ขอความลับ การกําหนดขั้นความลับ หมายถึง กําหนดความสําคัญของเอกสารหรือขาวสารวา 
เรื่องใดมีความสําคัญมากนอยเพียงใด และควรมีความลับขั้นไหน เพื่อใหผูมีหนาที่เกี่ยวของได
ระมัดระวังใหเหมาะสมกับคําหรือความสําคัญ ขั้นความลับแบงออกเปน 4 ชั้น คือ ปกปด ลับ ลับมาก 
ลับที่สุด (การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับไมวาระดับชัน้ใดก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน จะแตกตาง
เพียงแคระดับผลของความเสียหายที่ เกิดจากการรั่วไหลของระดับชั้นที่มีความแตกตางกัน)             
ขั้นความเร็ว เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการดวยความเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ 

1. ดวนที่สุด เปนหนังสือใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 
2. ดวนมาก เปนหนังสือใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
3. ดวน เปนหนังสือใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
ในสวนขอควรระวังสําหรับการปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ 

 ๑. เขียนคําวาอางถึงกับสิ่งที่สงมาดวยทั้งที่ไมมีความจําเปนที่จะใช เชน ไมมีสิ่งที่สงมาดวยก็
ใสหรือไมตองมีการอางถึงก็อาง 
 ๒. เขียนขอความไมชัดเจน วกไปวนมาจนผูรับไมเขาใจและไมสามารถที่จะปฏิบัติตามได 
 ๓. เขียนคําขึ้นตนและคําลงทายไมถูกตองตามฐานะของผูรับ 
 
อื่นๆ ควรรู ไดแก 

1. เรื่องราชการที่จะดําเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไมทัน ใหสงขอความทางเครื่องมือ
สื่อสาร เชน โทรเลข โทรศัพท วิทยุสื่อสาร ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีที่ตอง
ยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันไปทันที 

2. การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไมปรากฏหลักฐานชัดแจง ใหผูสงและผูรับบันทึก
ขอความไวเปนหลักฐาน สําเนาคูฉบับ ใหลงชื่อผูราง – ผูพิมพ – ผูตรวจ (ไมมีผูทาน) 

3. ถาหนังสือที่เปนเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสําคัญที่แสดง เอกสารสิทธิ สูญหาย 
ใหดําเนินการแจงความตอ (พนักงานสอบสวน) 

4. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมากมีใจความอยางเดียวกันใหเพิ่มตัว
พยัญชนะ ว 

5. หนังสือราชการปกติทํา 3 ฉบับ มีตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนาคูฉบับ 2 ฉบับ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

บทท่ี ๔ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานจัดทําขึ้นเพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานงานธุรการและงาน

สารบรรณ ดานการจัดทําหนังสือราชการ ดานการรับและการสงหนังสือราชการ ดานการเก็บรักษา
และการยืมหนังสือราชการ กําหนดวิธีการลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เสนทางเดินของเอกสาร
ติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของงาน และการใชงบประมาณอยางเหมาะสม
โดยการกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานประเมินและพัฒนางานเพื่อตอบสนอง
รองรับงานตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมายของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณเปนงานที่มีหนาที่ในการรับผิดชอบคอนขาง
กวางพอสมควร ทําใหหลาย ๆ คนอาจเกิดความสับสนเนื่องจากงานดานนี้มีความเหมือนหรือ
คลายคลึงกันกับงานของฝายบุคคลแตงานดานธุรการนี้จะมีความแตกตางกับงานของฝายบุคคลตรงที่
จะมีการประสานงานเปนหลักโดยงานธุรการนี้เปนงานประเภทที่เรียกวาเปนฝายสนับสนุน คือ การ
ประสานงานหรือชวยเหลือในแผนกหรือฝายอื่น ๆ และโดยรวมแลวหลัก งานธุรการจะเปนงานที่
เกี่ยวของกับการดูแลดานเอกสารตาง ๆ และการติดตอประสานงานกับทั้งภายในองคกรและภายนอก
องคกรตลอดจนการจัดเก็บและคนหาเอกสารตาง ๆ ซึ่งสามารถกําหนดกิจกรรมและแผนการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถสรุปได ๗ ประเด็นหลัก ไดแก  

1. รับหนังสือ 
2. พิมพเอกสาร 
3. จัดเกบ็และคนหาเอกสาร 
4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ) 
5. ดูแลทะเบียนวันลาของอาจารยและบุคลากร 
6. ดูแลการลงเวลาปฏิบัตริาชการอาจารยและบุคลากร 
7. ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 

  ซึ่งรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 4.1 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
ตารางท่ี ๔.๑ แผนการปฏิบัติงานประจําป 

 

ลําดบั 
ที่ 

งาน/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

๑ รับหนังสือ              
๒ พิมพเอกสาร              
๓ จัดเก็บและคนหา

เอกสาร 
             

๔ จัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับการขอ
ผลงานทางวิชาการ 
(ผศ. รศ) 

             

๕ ดูแลทะเบียนวันลา
ของอาจารยและ
บุคลากร 

             

๖ ดูแลการลงเวลา
ปฏิบัติราชการ
อาจารยและ
บุคลากร 

             

7 ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ  
ตามที่ไดรับ
มอบหมาย 

             

 
เทคนิคการปฏิบัติงานดานธุรการและงานสารบรรณ  
 

 เทคนิคการปฏิบัติงานดานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ มีรายละเอียดการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 

1. รับหนังสือ 
      การรับหนังสือ  คือ การรับหนังสือจากสวนราชการ  หนวยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมา

จากภายนอกและภายใน  หนังสือที่รับไวแลวนั้นเรียกวา  “หนังสือรับ” ซึ่งแยกหนังสือรับเปน 2 
ประเภท  คือ   
 1. หนังสือรับจากภายนอก  คือ หนังสือที่รับจากภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ไดแก 
หนวยงานราชการ บริษัท รัฐวิสาหกิจ รานคา  บุคคล ฯลฯ ซึ่งธุรการจะสงหนังสือใหแตละหนวยงาน
ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document) 
 2. หนังสือรับจากภายใน คือ หนังสือที่มีไปมาระหวางหนวยงานเดียวกัน ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  ไดแก หนวยงานระดับคณะ  สํานัก/ สถาบัน  สํานักงานอธิการบดี ศูนย สํานักงาน
สภามหาวิทยาลัย สํานักงานตรวจสอบภายใน และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 

การรับหนังสือภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
  ๑.  จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ  เพื่อดําเนินการกอนหลัง
และตรวจความถูกตองของเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่
สงออกหนังสือ เพื่อดําเนินการใหถูกตองและบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน 
  ๒.  การประทับตรารบัหนงัสือที่มุมบนดานขวาของหนงัสือ  โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 
   ๒.๑  รับที่ (หนวยงาน/ บุคคล) 
   ๒.๒  วันที่  ใหลงวันที่รับหนังสือปจจุบัน 
   ๒.๓  เวลา  ใหลงเวลาที่รบัหนงัสอืปจจบุัน 
 

แบบตรารับหนังสือ 
 

 
 
  

 
 
 
๓.  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 

   ๓.๑  ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ.  ใหลง  วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน 
   ๓.๒  เลขทะเบียนรับ  ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับ 
   ๓.๓  ที่  ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓.๔  ลงวันที่  ใหลงวันที่  เดือน  ป  ของหนังสือที่รับเขามา 
   ๓.๕  จาก  ใหลงชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีชื่อสวนราชการ 
   ๓.๖  ถงึ  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการหรือ
ชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
   ๓.๗  เรื่อง  ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลง
สรุปเรื่องยอ 
   3.8 ลงความเห็นมุมดานลางแลว เพื่อโปรดทราบ/ เห็นควรมอบให 
 

 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รับที.่............................................... 
วันที่................................................ 
 เวลา............................................... 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
         เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรมอบให 
         .................................................. 
         .................................................. 
         .................................................. 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

   3.9 นําหนังสอืรบัเสนอแฟมคณบดี  เมือ่คณบดีลงนามความเห็นเรียบรอย
แลว นําหนังสือรับมาลงบันทึกการปฏิบัติ ตามความเห็น 

๓.10 จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว  สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ โดยใหลงชื่อหนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชองการปฏิบัติ  ถามีชื่อบุคคลหรือตําแหนงที่
เกี่ยวของกับการรับหนังสือใหลงชื่อตําแหนงไวดวย ซึ่งแยกประเภทหนังสือภายนอกเปนไฟล ดังนี้ 

  - หนังสือภายนอกจากกลุมงานธรุการกลาง 
  - หนังสือภายนอกจากไปรษณีย 
 

การลงรบัจากหนังสอืภายนอก 
 

การลงรบัหนงัสอืจากภายนอก แสดงไดดังภาพที่ 4.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนังสือภายนอก         
                
 

      หนังสือภายนอก 
      กลุมธุรการกลาง ไปรษณีย          
 
 

ภาพท่ี 4.1 การลงรับหนังสือภายนอก       
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

การรับหนังสือภายใน มีขั้นตอนการปฏิบัติดังน้ี 
  1.  การประทับตรารบัหนงัสือที่มุมบนดานขวาของหนงัสือ  โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้ 
       1.1  รับที่ (หนวยงาน/ บุคคล)  
       1.2  วันที่  ใหลงเวลาทีร่ับหนังสือ 
       1.๓  เวลา  ใหลงเวลาที่รบัหนงัสอื 
 

แบบตรารับหนังสือ 
 

 
 
 
 
 
 

2.  ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  โดยกรอกรายละเอียด  ดังนี้ 
       2.๑  ทะเบียนหนังสือรับ  วัน  เดือน  พ.ศ.  ใหลง  วัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน 
       2.2  ลงวันที่  ใหลงวันที่  เดือน  ป  ของหนังสือที่รับเขามา 
       2.3  จาก  ใหลงชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมีชื่อสวนราชการ 
       2.4  ถึง  ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อสวนราชการหรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่ไมมีตําแหนง 
 2.5  เรื่อง  ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุป
เรื่องยอ 
 2.6 ลงความเห็นมุมดานลางแลว เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรมอบให 
 
 
 
 
 
 
    
 2.7 นําหนังสือรับเสนอแฟมคณบดี  เมื่อคณบดีลงนามความเห็นเรียบรอยแลว 
นําหนังสือรับมาลงบันทึกการปฏิบัติ ตามความเห็น 
 2.8  จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว  สงใหหนวยงานที่ เกี่ยวของ
ดําเนินการ โดยใหลงชื่อหนวยงานที่รับหนังสือนั้นในชองการปฏิบัติ  ถามีชื่อบุคคลหรือตําแหนงที่
เกี่ยวของกับการรับหนังสือใหลงชื่อตําแหนงไวดวย ซึ่งแยกประเภทหนังสือภายในเปนไฟล ดังนี ้

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รับที.่................................................ 
วันที่................................................. 
เวลา................................................. 

เรียน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
         เพื่อโปรดทราบ/เห็นควรมอบให 
         .................................................. 
         .................................................. 
         .................................................. 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 - ธุรการ   - สํานักงานอธิการบด ี
 - กองพัฒนานักศึกษา  - สํานักวิทยบริการ 
 - สถาบันวิจัยและพฒันา - สํานักสงเสริมวิชาการ 
 - กองนโยบายและแผน  - สํานักสงเสริมวิชาการ 
 - คณะตาง ๆ 
 

การลงรบัจากหนังสอืภายใน 
 

การลงรบัหนงัสอืภายใน แสดงดังภาพที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 การลงรับหนังสือภายใน 
 
 
 
 
 

ธุรการ สนอ. กองพัฒนา 
ทรัพยสิน, สํานักวิทยฯ 

วิจัย, สนส.  
กองแผน,ทะเบียน 

คณะตาง ๆ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ขั้นตอนการรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
แบบที่ 1 ขั้นตอนการรับหนังสือระบบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-document)  
             กรณีหนังสือเวียนภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.nsru.ac.th  แสดงดังภาพที่ 4.3 
 

 
  
 ภาพท่ี 4.3 ขั้นตอนการรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส (e-document)       
 

2. เขาขอมูลเพื่อการศึกษา และคลกิเขาบุคลากร  แสดงดังภาพ 4.4 
 

 
 

ภาพท่ี 4.4 วิธีการเขาขอมูลเพือ่การศกึษา 

คลิก 



33 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 3. คลิกเขาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยเลือกเขาหมายเลข 1 ระบบงานสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส (e-document) แสดงดังภาพที่ 4.5 

 

ภาพท่ี 4.5 วิธีการเขาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 
  4. เมื่อเขาไปในระบบจะพบหนาของหนังสือเขา ใหเขาไปคลิกหนังสือเขาปริ้นเอกสาร
เพื่อลงรับหนังสือตามขั้นตอน  แสดงดังภาพที่ 4.6 
 

 
 
ภาพท่ี 4.6 วิธีการเขาระบบหนังสือเขา 

คลิก 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 5.  ใหเขาปริ้นเอกสารของหนังสือเวียนของระบบงานสารบรรณ โดย Sign in เขาในระบบ 
โดยใส Username และ Password ของเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบงานสารบรรณของคณะ  แสดงดังภาพที่ 
4.7 - 4.12 
 

 

 
 
ภาพท่ี 4.7 ขั้นตอนการเขาระบบหนังสือเวียนขั้นแรก 

 

 
 
ภาพท่ี 4.8 การใส Username และ Password เขาระบบหนังสือเวียน 

คลิก 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.9 ขั้นตอนการเขาระบบหนังสือเวียน 
 

 
 

ภาพท่ี 4.10 ขั้นตอนการเขาระบบหนงัสอืเวียนกอนทําการเปดเอกสารสง 
 

คลิก 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ภาพท่ี 4.11 หนาจอเอกสารระบบหนังสือเวียน 
 

 
 
ภาพท่ี 4.12 ขั้นตอนการเขาสงเอกสารในระบบหนงัสือเวียน 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

แบบที่ 2 การรับหนังสอืดวยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส รุนที่ 3 
 การรับหนังสือดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 3 มีรายละเอียดข้ันตอนการรับ
หนังสือ ดังนี้ 
 

1. พิมพ URL : https://e-office.nsru.ac.th/v3  หรือ เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏนครสวรรค (www.nsru.ac.th) จากนั้นเลือกที่เมนูระบบสารสนเทศ และเลือกเมนู ระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส รุนที่ 3 แสดงดังภาพท่ี 4.13 

 

 
 
ภาพท่ี 4.13 การเขาเว็บไซตระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส รุนที่ 3 
 
 2.  เขาโปรแกรมโดยใสชื่อเขาใชงาน และรหัสผานเพื่อเขาไปดูเอกสารรับ - สง แสดง    
ดังภาพที่ 4.14 
 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ภาพท่ี 4.14 การใส Username และ Password เพื่อเขาเวบ็ไซตระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส    
                  รุนที่ 3 
 

 3. เขาเมนูหมวดเอกสารรับ - สง คลิกในหัวขอลงทะเบียนหนังสือภายนอก  แสดงดังภาพ
ที่ 4.15 
 

 
 

ภาพท่ี 4.15  การลงทะเบียนรบัหนงัสือภายนอก 

ใสชื่อ 
และรหัส 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

4. ใสรายละเอียดหนังสือภายนอกใหครบทุกชอง ดังนี ้
 4.1 จากหนวยงาน  
 4.2 วันที่ (ลงรบัวันที่ในเอกสาร) 
 4.3 เรื่อง 
 4.4 เรียน 
 4.5 ระดับชั้นความลบั  ใหใสปกต ิ
 4.6 ระดับชั้นความเร็ว  ใหใสปกต ิ
 4.7 ไฟลแนบ เรียกดู ใหคลิกไปไฟลทีเ่รา Save ไวในไดรขอมูลหนงัสอืภายนอกที ่

รับมาจากมหาวิทยาลัยฯ ในระบบงานสารบรรณในรูปแบบที่ 1 หรือเปนไฟลขอมูลที่แสกนเกบ็ไวใน
ไดรขอมูลของหนงัสือภายนอก จากนั้น ใหคลิกในชองบันทกึ แสดงดังภาพที่ 4.16 และ ภาพที่ 4.17 
 

 

 

ภาพท่ี 4.16  การลงทะเบียนรบัหนงัสือภายนอกขั้นแรก 
 
 



40 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.17  การลงทะเบียนรบัหนงัสือภายนอก 
 

 5. จากนั้นใหวางตําแหนงเลขทีห่นังสือภายนอกไวมุมซายของเรื่องตามตัวอยาง แลว
กดบันทึกตําแหนง กดปดการบันทึก  แสดงดังภาพที่ 4.18 และภาพที่ 4.19 

 

 
 
ภาพท่ี 4.18 การวางตําแหนงเลขที่หนังสือภายนอก 

 วางตําแหนง 
เลขที่หนังสือ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.19  การตกลงวางตําแหนงเลขทีห่นังสือภายนอก 
 

6. คลิกสงเอกสารตอใหผูบริหาร (คณบดี) พิจารณาความเห็น  แสดงดังภาพที่ 4.20 
และภาพที่ 4.21 
 

 
 
ภาพท่ี 4.20 ขั้นตอนการสงเอกสารใหผูบริหาร (คณบดี) พจิารณา 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

ภาพท่ี 4.21 ขั้นตอนการสงเอกสารใหผูบริหาร (คณบดี) พจิารณาใสความเห็น 
 

7. คลิกรายช่ือผูรับ (คณบดี) และลงความเห็นในชองบันทึก เชน ประชาสัมพันธ สําเนา
แจงรองคณบดี  ผูชวยคณบดี  หัวหนาศูนย  หัวหนาสาขา  หัวหนาสํานักงาน หรือสําเนาผูเกี่ยวของ 
แสดงดังภาพที่ 4.22 และภาพที่ 4.23 

 

 
 
ภาพท่ี 4.22 การสงเอกสารใหผูบริหาร (คณบดี) และลงความเห็นในชองบันทกึ 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.23 การสงเอกสารใหผูบรหิาร (คณบดี) พรอมลงความเห็นในชองบันทึก 
 

8. เมื่อคณบดีพิจารณาเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว จะมีสัญญาเตือนเอกสารเขาในระบบ
ไลน และจะขึ้นในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งจะระบุเอกสารเขาจํานวนกี่เรื่อง แสดง       
ดังภาพที่ 4.24 และภาพที่ 4.25 
 

   
 

ภาพท่ี 4.24 ระบบการแจงเตือนเอกสารในระบบไลนของผูบรหิาร (คณบดี) 
 

คลิก 

พิมพ
ความเห็น 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 เสร็จแลวใหคลิกชื่อเรื่องหนงัสอืเขาตามลําดับเลขทีห่นังสือเขาจากนอยไปหามาก 
 

 
 

ภาพท่ี 4.25 การแจงเตือนเอกสารในระบบไลนของผูบรหิาร (คณบดี) 
 

 9.  คลิกชองสงตอ/ มอบหมายงาน/ ตอบกลบั แสดงดงัภาพที่ 4.26 
 

 
 

ภาพท่ี 4.26  การสงเอกสารตอ/ มอบหมายงาน/ ตอบกลับ 

คลิก 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 10. พิมพในชองความเห็น รับทราบ และ @บุคคลที่ไดรับมอบหมาย แลวคลิกสง/
มอบหมาย และคลิกยืนยันการสง  เสร็จแลวกด OK แสดง   ดังภาพที่ 4.27 – ภาพที่ 4.29 
 

 
 

ภาพท่ี 4.27 ขั้นตอนการสงหนงัสอืไปยังบุคคลที่คณบดมีอบหมาย 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.28 หนาจอการยืนยันการสงหนงัสอืไปยังบุคคลทีค่ณบดีมอบหมาย 

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.29 การยืนยันการสงหนงัสือไปยังบุคคลที่คณบดมีอบหมาย 
 

 คลิกดาวนโหลดเอกสารจากระบบ  เพื่อปริ้นออกมาเก็บเขาแฟมและถายเอกสารให
ผูเกี่ยวของ แสดงดังภาพที่ 4.30 – ภาพที่ 4.31 
 

 
 
ภาพท่ี 4.30 การดาวนโหลดเอกสารจากระบบ เพื่อเก็บหนังสือเขาแฟม และถายเอกสารใหผูเกี่ยวของ  

คลิก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
ภาพท่ี 4.31 จบขั้นตอนการรบัหนงัสอืดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

จากขั้นตอนดังกลาว สามารถสรุปรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.32 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.32 ขั้นตอนการรับหนังสือภายนอก 
 
 
 
 
 

คัดแยกหนังสอืภายนอก 
ตามประเภทความเรงดวนของหนังสือ 

 

ประทับตรารับหนังสือภายนอก 

 

ลงทะเบียนรบัหนังสือนอกในระบบงาน
ทะเบียนหนังสือธุรการ 

 

ลงความเห็นในหนงัสือรับภายนอก 
 

เสนอหนังสือคณบด ี

 

ถายเอกสารใหผูเกี่ยวของ 
 

เก็บเอกสารตนฉบับเขาแฟมตาม
ประเภทหนงัสือ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ลงหนังสือรับภายในหนวยงานจากอาจารย 
 

 เจาหนาที่ลงหนังสือรับจากอาจารยประเภทตาง ๆ  เชน บันทึกขอความ หนังสือขอไป
ราชการ ขอเปลี่ยนแปลงการสอน ขออนุญาตลาปวย ลากิจ ลาพักผอน ฯลฯ 
 การรับหนังสือจากอาจารยมีขั้นตอนการปฏิบัต ิดังนี้ 
 1. อาจารยนําเอกสารที่จะใหเจาหนาที่ลงรับมาสงที่สํานักงานคณะ 
 2. เจาหนาที่ลงรับเอกสารตามวันและเวลา ที่นําสง 
 3. นําเอกสารที่ลงรับแลวเสนอผูบริหารที่ เกี่ยวของ เชน คณบดี รองคณบดี หัวหนา
สํานักงาน 
 4. เมื่อเอกสารลงนามเรียบรอยแลว  

กรณีที่ 1  เปนเรื่องที่สิ้นสุดที่คณะใหถายสําเนา 1 ชุด เพื่อใหเจาของเรื่อง หรือผูเกี่ยวของ 
สวนตัวจริงใหเก็บเขาแฟม 

กรณีที่ 2  เปนเรื่องที่ดําเนินการตอใหผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาลงนาม ใหถายสําเนา 
1 ชุด สวนตัวจริงใหลงสมุดสงเรื่อง และสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา เมื่อเรื่องพิจารณาเสร็จ
เรียบรอยแลว สงกลับคืนคณะฯ ใหดําเนินการลงรับ เสนอคณบดีพิจารณา คณบดีพิจารณาเสร็จแลว
ใหถายสําเนาผูเกี่ยวของ เก็บตนฉบับเขาแฟมตามประเภทของหนังสือ แสดงไดดังภาพที่ 4.33 และ
ภาพที่ 4.34 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.33 ขั้นตอนลงหนังสือรบัภายในหนวยงานจากอาจารย 

 

เจาหนาที่ลงรบัเรื่องจาก
อาจารย 

 

เสนอเอกสาร 
ใหผูบรหิารทีเ่กี่ยวของ 

 

นําเอกสารทีล่งนามแลว 
ไปดําเนินการ 

กรณีที่ 1 
สําเนา 1 ชดุ ใหเจาของเรื่อง/
ผูเกี่ยวของ ตัวจรงิเก็บเขาแฟม 

กรณีที่ 2 
สําเนา 1 ชดุ เก็บเขาแฟมตัวจริงเสนอ

ผูบริหารมหาวทิยาลัยฯ 



50 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.34 ขั้นตอนการรับหนังสือระบบงานสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส (e-document) 

 
 
 
 
 

เขาเว็บไซตมหาวิทยาลัย 
www.nsru.ac.th 

เขาขอมูลเพื่อการศึกษา  
และเขาบุคลการ 

เขาระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส  
หมายเลข 1 

ปริ้นเอกสารในระบบอิเล็กทรอนกิส 
แลวนําเสนอตามขั้นตอนหนังสือภายนอก 

เขาระบบหนงัสอืเวียนของระบบ 
งานสารบรรณ  Sing in ใส Usemane

และ Password 

ปริ้นเอกสารในระบบหนงัสือเวียน 
แลวนําเสนอตามขั้นตอนหนังสือภายนอก 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

2. พิมพเอกสาร 
 งานทางดานการพิมพเอกสารงานสารบรรณ เอกสารที่ตองใชประกอบในงานธุรการ รวมถึง
เอกสารที่ใชทางดานการเรียนการสอน เชน แบบฝกหัด แบบทดสอบ ขอสอบ ฯลฯ 
 การจัดพมิพเอกสารงานสารบรรณที่ทําประจํา คือ 

๑. หนังสือภายนอก 
หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชกระดาษตราครุฑ  

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการที่อยูตางกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการมีไปถึง
หนวยงานอื่นซึ่งไมใชสวนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก 
 

การพิมพหนังสือภายนอก มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี ้
 

               1.1 ออกเลขที่หนังสือในสมุดออกเลขที่หนังสือภายนอกโดยลงวันที่ปจจุบัน ชื่อเรื่อง
ตามที่กําหนด และลงชื่อผูปฏิบัติ (ผูพิมพ) 

 

สมุดออกเลขที่หนังสือภายนอก 
 

วัน เดือนป เลขทีห่นังสือ เรื่อง/เจาของเรื่อง ผูปฏิบัต ิ
20 ส.ค. 62 อว 0616.09/001 ขอเชิญเปนวิทยากรวิพากษหลักสูตรบริหารธรุกิจ

บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (อ.อธิกัญญ) 
จําเนียร 

    

 
  1.2 นําเอกสารที่เจาของเรื่องรางไว หรือเจาหนาที่เปนผูราง จัดพิมพตามแบบฟอรม
ของหนังสือภายนอก 

      1.3 สงคืนเจาของเรื่อง เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
  1.4 ถามีแกไขใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง และปริ้นเอกสาร  จํานวน  2  ชุด เพื่อ
ประทับตราใหเจาของเรื่องลงนามผูราง เจาหนาที่รับผิดชอบลงนามผูพิมพ และเจาหนาที่ธุรการ     
ลงนาม/ เจาของเรื่องลงนามผูตรวจ 
 
          
 
 
 
 

  1.5 หนังสือตนฉบับ ใหถายสําเนา 1 ชุด เพื่อใหเจาของเรื่องเก็บไวเพื่อแนบเบิก 
สําเนาที่ประทับตรา ใหเก็บเขาแฟมหนังสือราชการ 
  ซึ่งการจัดพิมพเอกสารตาง ๆ สามารถจัดทําไดตามแบบฟอรม พรอมตัวอยางการพิมพ
เอกสาร ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4.35 – 4.44 
 
 

     อ.จิตาพัชญ         ผูราง 
     จําเนียร             ผูพิมพ 
     อ.จิตาพัชญ         ผูตรวจ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 

ที่  อว  0616.๐๙/......     คณะวิทยาการจัดการ 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
       อ.เมือง  จ.นครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
 

.............................................. 
 

เรื่อง    ......................................................................................... 
 

เรียน     ......................................................................................... 
 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
โทร.  ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙  ตอ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒707 
 

ภาพท่ี 4.35  แบบฟอรมหนงัสอืราชการภายนอก 
 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 

 
 
 
ที่  อว 0616.๐๙/001         คณะวิทยาการจัดการ 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
          อ.เมือง  จ.นครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
 

  20 สิงหาคม  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญเปนวิทยากรวิพากษหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
 

เรียน    คณบดคีณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
จะจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2562) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองประชุมลีลาวดี อาคาร 
10 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
 

เพื่อใหการวิพากษหลักสูตรครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ร.อ.หญิงวชิรา          
พันธุไพโรจน อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร ซึ่งเปนบุคลากรใน
หนวยงานของทานเปนวิทยากรวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ    
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  และขอขอบคุณอยางสงูมา  ณ  โอกาสนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
โทร.  ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙  ตอ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒707 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ฉบับที ่1 

     อ.จิตาพัชญ         ผูราง 
     จําเนียร             ผูพิมพ 
     อ.จิตาพัชญ         ผูตรวจ 
 

ภาพท่ี 4.36  ตัวอยางหนงัสือราชการภายนอก (ฉบับราง) 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
ที่  อว 0616.๐๙/001                            คณะวิทยาการจัดการ 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
            อ.เมือง  จ.นครสวรรค  ๖๐๐๐๐ 
 

  20 สิงหาคม  2562 
 

เรื่อง    ขอเชิญเปนวิทยากรวิพากษหลกัสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ 
 

เรียน    คณบดคีณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

 ดวยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
จะจัดใหมีการวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองประชุมลีลาวดี อาคาร 10 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
 

เพื่อใหการวิพากษหลักสูตรครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอยและสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จึงขอเรียนเชิญ ผูชวยศาสตราจารย ร.อ.หญิงวชิรา          
พันธุไพโรจน อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร ซึ่งเปนบุคลากรใน
หนวยงานของทานเปนวิทยากรวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ตามวนั 
เวลา และสถานที่ดังกลาว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา  และขอขอบคุณอยางสงูมา  ณ  โอกาสนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
โทร.  ๐-๕๖๒๑-๙๑๐๐-๒๙  ตอ ๒๔๐๐ 
โทรสาร ๐-๕๖๘๘-๒707 
 
ภาพท่ี 4.37 ตัวอยางหนังสือราชการภายนอก 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ฉบับที่ 2 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

๒. หนังสือภายใน 
2.  หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกหรือ
จังหวัดเดียวกันใชกระดาษบันทึกขอความ โดยกรอกรายละเอียดสวนราชการใหลงชื่อสวนราชการ
เจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียดพอสมควร 
 

การพิมพหนังสือภายใน มีขั้นตอนดําเนินการดังนี ้
  2.1 ออกเลขที่หนังสือในสมุดออกเลขที่หนังสือภายใน (บันทึกขอความ) โดยลงเลขที่
หนังสือ วันที่ปจจุบัน ชื่อเรื่องตามที่กําหนด ลงชื่อเจาของเรื่อง และลงชื่อผูพิมพ 
 

สมุดออกเลขที่หนังสือภายใน 
 

ที่ วันที่ เรื่อง เจาของเรือ่ง ผูพิมพ 
001/2562 13 ส.ค. 62 ขอเชิญประชุมหมวดศึกษาทั่วไปนักศึกษาจีน ดร.สุวชัช จําเนียร 
     
 

  2.2 นําเอกสารที่เจาของเรื่องรางไว หรือเจาหนาที่เปนผูราง จัดพิมพตามแบบฟอรม
ของหนังสือภายใน 

 2.3 สงคืนเจาของเรื่อง เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกตอง 
  2.4 ถามีแกไขใหดําเนินการแกไขใหถูกตอง และปริ้นเอกสาร  จํานวน 1 ชุด เพื่อให
คณบดี/ เจาของเรื่องลงนาม  ถาเปนบันทึกจากอาจารยที่จะตองดําเนินการตอใหปฏิบัติดังนี้ แสดง    
ดังภาพที่ 4.38 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ................................................................................... 
ที ่................      วันที.่..................................................... 
เรื่อง ........................................................................................ 
 

เรียน .........................................................................................   
 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................... 
 
 
        
            (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  สงิหทองชัย) 
                   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.38 แบบฟอรมหนังสือภายใน 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ที ่   273/2562     วันที่   13  กันยายน  ๒๕๖๒ 
เรื่อง ขอสงรายช่ือผูดูแลระบบ  NSRUMIS และ ระบบ  DRMS 
 
เรียน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
 

 ตามบันทึกขอความสถาบันวิจัยและพัฒนา  ที่ 599/2562 ลงวันที่ 11 กันยายน 
2562 เรื่อง  ขอความอนุเคราะหสงรายช่ือบุคลากรที่ตองการแตงตั้งใหเปนผูดูแลระบบ NSRU MIS 
ดานงานวิจัยและผูประสานงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหนวยงาน  DRMS ของคณะ  โดยขอ
ความอนุเคราะหใหคณะวิทยาการจัดการ สงรายชื่อบุคลากรที่ตองการแตงตั้งใหเปนผูดูแลระบบ 
NSRUMIS และ ระบบ  DRMS  นั้น คณะฯ ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวขอสงรายช่ือผูดูแลระบบ
เอกสารที่แนบมาพรอมกับบันทึกนี ้

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
        
                    (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  สิงหทองชัย) 
                    คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
   
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.39 ตัวอยางหนังสือภายใน 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

3. หนังสือประทับตรา 
      หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป  การสงสําเนาหนังสือสิ่งของ เอกสาร หรือการตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการ
สําคัญหรือการเงิน 
 

 4.  หนังสือสั่งการ 
      โดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่งระเบียบ และขอบังคับ คําสั่งคือ บรรดา
ขอความที่ผูบังคบับัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  ใชกระดาษตราครุฑและใหจัดตาม
รูปแบบคําสั่งทายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ คําสั่งใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมี
อํานาจที่ออกคําสั่งรูปแบบคําสั่ง 
 หนังสือสั่งการของคณะวิทยาการจัดการ ที่ใชในปจจุบันจะเปนในรูปแบบของคําสั่ง         
ซึ่งมีรูปแบบดังตัวอยาง  แสดงดังภาพที่ 4.40 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวอยางหนังสือสั่งการ 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที่ ......../................. 
เรื่อง    ............................................................ 

_______________________ 

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................... 
 
     สั่ง  ณ  วันที่.........เดือน.........พ.ศ............ 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.40 แบบฟอรมหนังสือสั่งการ (คําสั่ง) 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที่  098 / ๒๕62 
เรื่อง    แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบด ี

_______________________ 
 

 ดวยคณบดีตองไปราชการที่ประเทศอินเดีย  ในระหวางวันที่  13-15 มีนาคม 2562 
เพื่อนําเสนอบทความทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ อาศัยอํานาจตามคําสั่ ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ที่ 898/๒๕60  สั่ง ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 จึงขอ
แตงตั้งให  

 

  ผูชวยศาสตราจารยปรียานันท   โพธ์ิศิรวัฒน รองคณบดฝีายวิชาการ  รักษาราชการ 
แทน ในระหวางวันที่ 13-15  มีนาคม  2562 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 8  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

 
  

 
  
 
 
 
ภาพท่ี 4.41 ตวัอยางหนังสือสั่งการ (คําสัง่) 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 5. หนังสือประชาสัมพันธ 
      หนังสือประชาสัมพันธใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
แบบไวโดยเฉพาะหนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาวประกาศ คือ 
บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใชกระดาษตราครุฑ 
 หนังสือประชาสัมพันธของคณะวิทยาการจัดการ  ที่ใชในปจจุบันจะเปนในรูปแบบของ
ประกาศ ซึ่งมีรูปแบบดังตัวอยาง  แสดงดังภาพที่ 4.42 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ 
 

 
 

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

เรื่อง    ............................................................................... 
        

 ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................... 
  

      
   ประกาศ  ณ  วันที่........เดือน.................พ.ศ. ............ 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.42 แบบฟอรมหนงัสอืประชาสัมพันธ 

 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

เรื่อง    การจัดกิจกรรมตอนรบันองใหมและประชมุเชียรในสถาบันอุดมศึกษา 
        

 ดวย การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  เปนประเพณีที่สืบทอดยาวนานมี
ปณิธาน  เพื่อถายทอดความสัมพันธของนิสิตนักศึกษารุนพี่สูรุนนอง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหประเพณีการจัด
กิจกรรมตอนรบันองใหมและการประชุมเชียรในคณะวิทยาการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย ธํารง
ไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม  อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่สรางสรรค อบอุน  ประทับใจ  และเสริมสราง
การพัฒนานิสิตนักศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  จึงกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียรในคณะวิทยาการจัดการ  ดังน้ี 
 

 นโยบาย 
1. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรตองมุงเสริมสรางกิจกรรมเชิง

สรางสรรค และกอใหเกิดภาพลักษณเชิงบวกแกสาธารณชน 
2. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพและหลัก

ความเสมอภาค  ไมมีความรุนแรงและหามลวงละเมิดสิทธิสวนบุคคลทั้งทางรางกายและหรือจิตใจ   
ไมดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด 

3. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ตองไมกระทบตอการเรียนการ
สอน 

4. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรตองอยูในความรับผิดชอบ  กํากับ
ดูแลของผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากรของคณะ/ภาควิชา  และนิสิตนักศึกษารุนพี่  รวมถึงตองให
คําปรึกษาในการจัดกิจกรรมใหมีลักษณะสรางสรรค  ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย  กฎหมาย  
วัฒนธรรม ประเพณีและมารยาททางสังคมที่ดีงาม 

5. การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  ตองไมจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 
เพื่อความปลอดภัย และความประหยัดของนิสิตนักศึกษาเปนสําคัญ 

 

 ดังนั้น เพื่อใหประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและการประชุมเชียรในคณะ
วิทยาการจัดการ เปนไปดวยความเรียบรอย  ธํารงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัด
กิจกรรมที่สรางสรรค  อบอุน  ประทับใจ  และเสริมสรางการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  
จึงกําหนดนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  ดังนโยบาย
ขางตน 

/มาตรการ........... 
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 มาตรการ 

1. ใหสาขาวิชา  รณรงค ประชาสัมพันธเปดเผยรูปแบบกิจกรรม  เพื่อสรางความเขาใจกับ
นักศึกษา  บุคลากร  ผูปกครอง  และประชาชนทั่วไป  ใหเขาใจวัตถุประสงค  นโยบายและมาตรการ  
รวมทั้งทัศนคติที่ดีตอกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร ตลอดจนรวมตรวจสอบการจัด
กิจกรรมได 

2. ใหนักศึกษาใหม  เขารวมกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรดวยความสมัครใจ 
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาสังเกตการณการจัดกิจกรรมได 

3. รุนพี่ที่จัดกิจกรรมจะตองไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งคําสั่งจากคณะใหมีการเตรียม
ความพรอม  พัฒนาทักษะกอนการจัดกิจกรรม 

4. ใหสาขาวิชา  มีบทลงโทษทางวินัยอยางเขมงวดกับนิสิตนักศึกษา  รวมถึงผูมีสวน
เกี่ยวของในการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรของนิสิตนักศึกษาที่ขัดตอหลักมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน  หลักความเสมอภาค  และกฎระเบียบ  ขอบังคับ  ของมหาวิทยาลัย 

5. ใหสาขาวิชาออกกฎระเบียบ  ขอบังคับหรือหลักเกณฑและมาตรการในการจัดกิจกรรม
ใหสอดคลองกับแนวนโยบายของคณะวิทยาการจัดการ 

6. ใหสาขาวิชาจัดใหมีอาจารยเฝาระวังเพื่อติดตาม  แลกเปลี่ยนเรียนรู  แกไขปญหาและ
ประสานกับสื่อมวลชนและผูปกครอง 

7. ใหสาขาวิชาและสโมสรนักศึกษา  ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากการจัดกิจกรรม
ตอนรับนองใหมและประชุมเชียร  มีการยกยองชมเชยนิสิตนักศึกษา ที่มีการจัดกิจกรรมอยาง
สรางสรรค ใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชนในโอกาสอันควร 

8. ใหหัวหนาสาขาและอาจารยประจําสาขา ถือเปนหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการขางตน อยางเครงครัด 

 
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

      
ประกาศ  ณ  วันที่ 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.43 ตัวอยางหนังสือประชาสมัพันธ 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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6. หนังสือท่ีเจาหนาที่จัดทําขึ้น  หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 หนังสือที่เจาหนาที่ในหนวยงานจัดทําขึ้นตามอํานาจหนาที่ หรือหนังสือที่บุคคลภายนอก   
ทําขึ้นยื่นตอเจาหนาที่  และเจาหนาที่ไดรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ ชื่อวา “หนังสือที่เจาหนาที่
ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ” มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก 
และหนังสืออื่น 
  หนังสือที่เจาหนาที่หนวยงานจัดทําขึ้นในสวนของคณะวิทยาการจัดการ  สวนใหญจะเปน
รายงานการประชุม หนังสือรับรองสวนใหญจะเปนมหาวิทยาลัยฯ ออกหนังสือรับรองใหกับนักศึกษา 
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ตัวอยางหนังสือท่ีเจาหนาที่จัดทําขึ้น (รายงานการประชุม) 
 
 

 
. 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจดัการ 
ครั้งท่ี  1/2561 

ณ หองประชุมแมนํ้าปง ชั้น 3 อาคารตนนํ้า 
ประจําวันศุกรท่ี  4 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 10.00 น. 
 
 

ผูที่มาประชุม          
 

 1.  ผศ.ดร.มานิตย   สิงหทองชยั         คณบดคีณะวิทยาการจัดการ                 ประธานกรรมการ 
 2.  ผศ.ดร.ภิราช   รัตนันต   รองคณบดีฝายวิชาการ                       รองประธานกรรมการ 
 3.  ผศ.ดร.ลักษม ี  งามมีศร ี  รองคณบดีฝายบริหารและงบประมาณ          กรรมการ 
 4.  อ.รติบดี   สิทธิปญญา         ผูชวยคณบดฝีายอาคารและสื่อสารองคกร       กรรมการ 
 5.  อ.จิตาพชัญ ไชยสิทธิ์            ผูชวยคณบดฝีายประกันคุณภาพฯ             กรรมการ 
                                                       และหัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  
 6.  ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล หัวหนาสาขาวิชานิเทศศาสตร  กรรมการ 
 7.  อ.เฉลิมเกียรติ    ปรัชญาพันธ หัวหนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  กรรมการ 
 8.  อ.ศิริพร อินโห   หัวหนาสาขาวิชาการตลาด  กรรมการ 
 9.  อ.มัลลิกา   ภูมะธน   หัวหนาสาขาวิชาการทองเทีย่วและการโรงแรม  กรรมการ 
 10.  อ.สุวชัช พิทักษทิม  หัวหนาศูนยฝกประสบการณวิชาชีพสหกิจฯ     กรรมการ 
      และหัวหนาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 11.  นางปราถนา เจียมจตุรงค หัวหนาสํานักงานคณบดี                       กรรมการและเลขานุการ 
 12.  น.ส.ณิชาภทัร  นิ่มเรือง   เจาหนาที่บรหิารงานทั่วไป                    ผูชวยเลขานุการ  
 
 

ผูท่ีไมมาประชุม        สาเหตุ  
      

 1.  อ.กฤษฏิ์ติณณ พันธุไพโรจน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ                  ไปราชการ 
 2.  ผศ.สาลินี    อินทพิบูลย  ที่ปรึกษาคณบด ี                                     ตดิภารกิจ 
 3.  ผศ.ปรียานันท โพธิ์ศิรวัฒน ผูชวยคณบดฝีายวจิัยและนวัตกรรม               ติดภารกิจ 
 4.  อ.จารุวรรณ ชอบประดิถ หัวหนาศูนยใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาฯ   ตดิภารกิจ 
 5.  อ.ลภัสวฒัน คลายแสง  หัวหนาสาขาวิชาการบัญช ี                         ตดิภารกิจ 
 6.  นายจรสัพงษ ทาจิ๋ว ประธานสโมสรนักศึกษาฯ                          ตดิภารกิจ 
 7.  น.ส.พิกลุ    แกวแดง   นักวิชาการศึกษา                                    ตดิภารกิจ  
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ผูเขารวมประชุม          
     

 1.  อาจารยอภิรยา    ชานันโท   อาจารยสาขาวิชาการบัญช ี
 2.  ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล อาจารยสาขาวิชานเิทศศาสตร 
 3.  อาจารยโชติกา ลิลา   อาจารยสาขาวิชานเิทศศาสตร 
 4.  อาจารยจิรพร จรบุรี   อาจารยสาขาวิชานเิทศศาสตร 
 5.  ผศ.ชลอรัตน ศิริเขตรกรณ อาจารยสาขาวิชานเิทศศาสตร 
 6.  อาจารยนราธิป ภักดีจันทร  อาจารยสาขาวิชานเิทศศาสตร 
 7.  อาจารยปรัศนยี นัยนานนท  อาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
 8.  นางสาวลักษณา ยิ้มจํารัส   หัวหนากลุมงานคลงั 
 9.  นายหิรัญ ศรีพินทุศร  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 
เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี ้
 
 

ระเบียบวาระการประชุมท่ี  1   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

 1.1 การเตรียมการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

 

 ประธาน แจงใหทราบวา ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีภารกิจที่ตองปฏิบัติ 2 
ประเด็นสําคัญ คือ 1. กิจกรรมจิตอาสา  โดยมหาวิทยาลัยจะประกาศเชิญชวนนักศึกษา อาจารยและ
บุคลากรสมัครเปนจิตอาสา ทําความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10  และ 2. กิจกรรมพัฒนาทองถิ่น 
มหาวิทยาลัยฯ จะตองทําโครงการพัฒนาทองถิ่นตามความรูและทักษะความพรอมของพื้นที่ แหงละ       
10 – 20 โครงการ ตอเน่ืองตลอดป 2561  โดยกําหนดใหวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เปนวันมงคลที่จะ
เริ่มโครงการ และจะนําเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการวาภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไดมี
บทบาทชวยพัฒนาทองถิ่น รวมแลวกี่หมูบานหรือกี่ชุมชน และชาวบานไดประโยชนอะไร 

 ดังนั้น คณะฯ จึงขอความรวมมือจากทุกสาขาวิชา นําเสนอโครงการที่จะดําเนินการตามขอ 
2 สาขาละ 10,000 บาท  (คณะละ 4 กิจกรรม งบประมาณ 100,000 บาท)  โดยระบุรายละเอียดของ
กิจกรรม หัวขอ เปาหมาย โครงการ พื้นที่ วัน เวลา ประชาชนผูเขารวมโครงการ และผลที่คาดวาจะไดรับ 
สงกลับมายังคณะที่ คุณธนิดา (พู)  ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อที่คณะจะไดรวบรวมสง
มหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

 

 มติท่ีประชุม สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไมประสงค 
 

 1.2 การประชุมเครือขายความรวมมือระหวางคณะวิทยาการจัดการกลุมภาคเหนือ 
 

  ประธาน แจงใหทราบวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน
เจาภาพจัดการประชุมเครือขายความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ซึ่งจะจัดการประชุมครั้งตอไปภายในวันศุกรที่ 29 มิถุนายนพ.ศ. 2561  
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.2 
 

 1.3  การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
 

  ประธาน แจงใหทราบวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะจัด
โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8  ณ จังหวัดนครสวรรค โดยเปนโครงการที่รวมกับ
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ ซึ่งกําหนดการจะจัดขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.3 
 

 1.4 การจัดงานเปดบานวิทยาการ 
 

 ประธาน แจงใหทราบวา ดวยคณะวิทยาการจัดการ จะจัดงานเปดบานวิทยาการ โครงการ
วัฒนธรรม 96 ป มหาวิทยาลัย  โดยจะจัดอบรม สัมมนา การประกวด  การแสดงกิจกรรมของคณะ และ 
แตละสาขา ประมาณวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2561   ซึ่งโครงการศิลปวัฒนธรรม  หรือวัฒนธรรม 4 ภาค  
โดยขอใหทุกสาขาวิชามีสวนรวมในกิจกรรมครั้งนี้   ใชเวที บริเวณหนาอาคาร 1 ใหสาขาวิชาการตลาด 
จัดบูธ โดยสามารถนําจาก HONDA Yamaha ลักษณะคลายมอเตอรโชว  จึงอยากขอรายละเอียดวามี
อะไรบาง  หลัก ๆ คือ ประกวด การแสดงบูธ 
 

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ  ระเบียบวาระการประชุมที่ 1.4 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่  4 / 2560 

 

 มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 
4/2560 โดยไมมีการแกไข 

 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  3 เรื่องสืบเนือ่ง 
 ไมม ี
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  4 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบ 
 ไมม ี
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  5 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

  5.1   การออกแบบอาคาร 1 และอาคาร 10 คณะวิทยาการจัดการและการจัดซื้อครุภัณฑ ป 
2562 

 ประธานสอบถามความคิดเห็นในที่ประชุม ถึงเรื่องการซอมแซม ปรับปรุงพื้นที่บริเวณ
อาคาร 1 คณะวิทยาการจัดการ 

 อาจารยจิตาพัชญ  ไชยสิทธิ์เสนอแนะวา  อาจมีความเสี่ยงและทําใหเกิดอันตรายได 
เพราะอาคาร 1 เกาและชํารุด 
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 อาจารยเฉลิมเกียรติ  ปรัชญาพันธ เสนอแนะวา ชางเทคนิคและวิศวกรตรวจสอบ
โครงสรางแลว สามารถซอมแซมได เพราะฉะน้ันควรดูประโยชนดานใชสอยวาดานใด เชน ลานกิจกรรม ราน
กาแฟ หรือควรเปดโลง และใหหองปฏิบัติการสาขาวิชาการทองเที่ยวยายขึ้นไปชั้น 2 หรือ อาคาร 10 แทน 
ควรปรึกษาชางวาสามารถซอมแซม หรือปรับปรุงอะไรไดบาง ทําอยางไรใหสวยงาม อุปกรณตกแตงสวยงาม 
สามารถนําของเกาไวคูกับของปจจุบันได  

 อาจารยปรัศนีย  นัยนานนท เสนอแนะวา ควรจะยายหองปฏิบัติการสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวไปที่อื่นดีหรือไม แตไมเห็นดวยที่จะยายไปโรงแรมตนน้ํา เนื่องจากการดูแลไมทั่วถึง เพราะ
หองปฏิบัติการมีอุปกรณการเรียนการสอนซ่ึงอาจทําใหสูญหายได เนื่องจากตองเปดเขาออก อยูตลอดเวลา 

 อาจารยเฉลิมเกียรติ  ปรัชญาพันธ เสนอแนะวา  ควรจะยายหองปฏิบัติการสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวไปท่ีโรงแรมตนน้ําดีหรือไม เพราะโรงแรมตนน้ําเคยเปนศูนยฝกประสบการณของสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวเดิมอยูแลว 

 ผศ.ดร.จรรยา  เหลียวตระกูลแจง ใหทราบวา ปูนเสื่อมสภาพ 
 อาจารยจิตาพัชญ  ไชยสิทธิ์ แจงใหทราบวา หองน้ําอาคาร 1 ชั้น 3 มีกลิ่น 
 ประธานชี้แจงวา  ควรจะทําแลวใหไดประโยชนใชสอยมากที่สุดและไมเกิดผลกระทบใน

หลาย ๆ ดาน 
 

 มติท่ีประชุม พิจารณาเห็นชอบซอมแซมและปรับปรุงอาคาร 1 ชั้น 1  โดยหองประชุม
เฟองฟาและหองประชุมราชาวดีคงเดิม  อาคาร  1 ชั้น 2 คงเดิม 
 
ระเบียบวาระการประชุมท่ี  6   เรื่องอื่น ๆ 
 

 ไมม ี
 
 

 

ปดการประชุม    เวลา  11.14 น. 
  
    (ลงชื่อ)..................................................ผูจดรายงานการประชุม 
     (นางสาวณชิาภัทร  นิ่มเรือง) 
 

 
 (ลงชื่อ)..................................................ผูตรวจรายงานการประชมุ 

     (นางปราถนา   เจยีมจตุรงค) 
 
 

    (ลงชื่อ)..........................................................ประธานกรรมการ 
                                         (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  สิงหทองชยั) 
 
 
ภาพท่ี 4.44 หนังสือทีเ่จาหนาทีจ่ัดทําขึ้น (รายงานการประชุม) 
 



70 
 

คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัตงิานดานการพิมพดงักลาวขางตนสามารถแสดงรายละเอยีดไดดงัภาพที่ 4.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.45 ขั้นตอนการปฏิบัตงิานดานการพิมพ 
 

 

รับเอกสารที่ตองพิมพจากผูบงัคับบัญชา, คณาจารย 

นําเอกสารที่รับมาออกเลขตามประเภทหนังสือ 
(หนังสือราชการ,บันทึก, คาํสั่ง) 

(กรณีไมมีแกไข) 
นําเอกสารที่ตรวจสอบแลวนําเสนอผูบรหิารลงนาม  

นําเอกสารทีร่ับมาจัดพมิพแยกไฟลตามประเภท
หนังสือหรือสาขาวิชา 

(กรณีมีแกไข) 
นําเอกสารมาแกไขใหถูกตองแลวนําเสนอผูบรหิาร 

จัดสงเอกสารที่พิมพเสรจ็เรียบรอยแลว 
ใหเจาของเรื่องเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

นําเอกสารที่ลงนามเรียบรอยแลว 
ตนฉบับคืนเจาของเรื่อง สําเนาเกบ็เขาแฟม 
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3. คนหาเอกสารและจัดเกบ็เอกสาร 
 

 การคนหาเอกสารและจัดเก็บเอกสารจะเปนงานทางดานการใหบริการแกคณาจารยและบคุลากร
ของคณะวิทยาการจัดการ โดยในแตละวันจะมีอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ 
จําเปนตองใชเอกสารในกลุมงานธุรการเพื่อใชแนบการเบิก-จาย ใชประกอบการขออนุญาตไปราชการ  
เปลี่ยนแปลงการสอน หรือใชแนบประกอบบันทึกตาง ๆ  ซึ่งเอกสารที่ดําเนินการเรียบรอยแลว ธุรการ
จะมีหนาที่ในการจัดเก็บเอกสารหนังสือภายนอกและภายใน โดยแยกเปนแฟมตามประเภทของหนังสือ  

 - หนังสือราชการ 
 - บันทึกขอความ 
 - ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
 - คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
 - ไปราชการ 
 - คําสั่งอาจารยที่ปรึกษา 
 - คําสั่งเงินเดือน 
 - เปลี่ยนแปลงการสอน 
 - ทะเบียนวันลา 
 - ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ 
 - ทรัพยสิน, พัสด,ุ ตรวจสอบ, เลขา 
 - เพิ่มกิจกรรม 
 - หนังสือภายนอก  
 - ไปรษณีย 
 - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ 
 - คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ 
 - สํานักงานอธิการบด ี
 - คณะตาง ๆ 
 - ธุรการ 
 - กองแผนงาน มาตรฐาน 
 - สํานักสงเสริมวิชาการ 
 - กิจการนักศึกษา 
 - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 - สํานักวิทยบริการฯ 
 - สํานักงานสภา 
 - สํานักศิลปะฯ 
 - อื่น ๆ 
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ขั้นตอนการคนหาเอกสารและจัดเก็บเอกสารสามารถแสดงรายละเอียด ไดดังภาพที่ 4.46 
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.46 ขั้นตอนคนหาเอกสารและจัดเก็บเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

 

คณาจารยและบุคลากร แจงความตองการคนหา
เอกสาร (ประเภทหนงัสือ)  

 

เจาหนาที่ธุรการ คนหาเอกสารตามความตองการของ
คณาจารยและบุคลากร 

 

นําเอกสารไปถายตามจํานวนที่คณาจารยและ
บุคลากรตองการ 

 

มอบเอกสารใหคณาจารยและบุคลากร 

 

เก็บเอกสารเขาแฟม 
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4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) 
 

 การดําเนินการรับเอกสารการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ) ของคณาจารยคณะ
วิทยาการจัดการ มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
 1. จัดทําหนังสือขอเผยแพรผลงานวิชาการ ใหผูขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ เมื่อ
หนังสือตอบรับผลงานวิชาการกลับมาถึงคณะฯ ใหลงรับปกติเหมือนขั้นตอนรับหนังสือภายนอก 
 2. เมื่อผูขอกําหนดตําแหนงวิชาการ สงบันทึกเพื่อขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ   ใหลงรับตามขั้นตอนรับหนังสือภายใน และตรวจสอบเอกสารใหครบถวน ไดแก บันทึก
ขอความ แบบ ก.พ.อ. 03 และแบบรับรองการเผยแพรตํารา 
 3. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตํารา 
 4. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตํารา, คําสั่งแตงตั้งตรวจสอบ
คุณสมบัติผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ
ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการและจัดทํารายช่ือผูเขารวมประชุม 
 5. เมื่อคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติประชุมประเมินคุณสมบัติผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการเสร็จเรียบรอยแลว ธุรการตองดําเนินการจัดทําบันทึกขอสงรายงานและเอกสาร
ตําราพรอมนําสงที่ธุรการ 
 6. ในกรณีมีการแกไขเอกสารตาง ๆ ธุรการจะเปนผูติดตอประสานงานกับหนวยงาน
กองการเจาหนาที่ และประสานงานใหผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการแกไขตอไป 
 ซึ่งรายละเอียดการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) ดังกลาว
ขางตนสามารถสรุปไดดังตัวอยางภาพที่ 4.47 – ภาพที่ 4.53 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

ตัวอยาง เอกสารทีเ่กี่ยวของกบัการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) 
 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

ที่ 143/๒๕60 
เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัต ิ

       ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
  
 ดวยคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ไดมีผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) จํานวน ๑  ราย (อาจารยมัทธนา นาคยา)  เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะวิทยาการจัดการ จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผูเสนอขอแตงตั้งตําแหนงทางวิชาการ ดังน้ี 

 

  ๑.  ผศ.มานิตย  สิงหทองชัย  ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.ภิราช  รัตนันต   กรรมการ 
  3.  ผศ.ลักษม ี  งามมศีร ี  กรรมการ 
  4.  อาจารยกฤษฏิ์ติณณ พันธุไพโรจน  กรรมการ 
  5.  ผศ.ชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่ - ตรวจสอบคุณสมบัตผิูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
   - เสนอเรือ่งตอกลุมงานธุรการ  สํานักงานอธิการบด ี
   

 ใหคณะกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแก คณะวิทยาการจัดการ 
 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  29  สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕60 
 

       
 
 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
 

ภาพท่ี 4.47  ตัวอยางเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติผูเสนอขอกําหนด 
                  ตําแหนงทางวิชาการ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
 

คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

ที่  144/๒๕60 
เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตํารา 

  
 ดวยคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  ไดมีผูเสนอขอกําหนด
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.) จํานวน ๑  ราย (อาจารยมัทธนา  นาคยา)  เพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะวิทยาการจัดการ  จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตําราชื่อ  การสื่อสารในองคการ ของ อาจารยมัทนา  นาคยา ดังนี ้

 

  ๑.  ผศ.มานิตย  สิงหทองชัย  ประธานกรรมการ 
  2.  ผศ.ภิราช  รัตนันต   กรรมการ 
  3.  ผศ.ลักษม ี  งามมีศร ี  กรรมการ 
  4.  อาจารยกฤษฏ์ิติณณ พันธุไพโรจน  กรรมการ 
  5.  ผศ.ชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 
 หนาที่ - ตรวจสอบคุณสมบัตผิูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
   - เสนอเรือ่งตอกลุมงานธุรการ  สํานักงานอธิการบด ี

 

 

 ใหคณะกรรมการทุกทานตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแก      คณะวิทยาการจัดการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  29  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕60 
 

       
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.48 ตัวอยางเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตาํรา 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    
 

สวนราชการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที่     144 /2560   วันที่     31  สิงหาคม  2560 
เรื่อง ขอเชิญประชุม 
 
เรียน    ผศ.ภิราช   รัตนันต 
 
 ตามที่ทานไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ ผู เสนอขอกําหนด
ตําแหนง ทางวิชาการ ตามคําสั่งคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ที่ 148/2560 
สั่ง  ณ วันที่ 31 สิงหาคม  2560 และไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตํารา       
ตามคําสัง่คณะวิทยาการจัดการ 149/2560 สั่ง  31 สิงหาคม 2560 นัน้ 
 

 ทางคณะวิทยาการจัดการ  ใครขอเรียนเชิญทานเขาประชุม  ในวันพุธที่ 6 กันยายน 
2560  เวลา  10.00 น.  ณ  หองลีลาวดี  คณะวิทยาการจัดการ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.49 ตัวอยางหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัต ิ
 

บันทึกขอความ 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

รายงานการประชุมตรวจสอบการเผยแพรตํารา 
ครั้งท่ี  1/2560 

เมื่อวันพุธท่ี 6 กันยายน 2560 
ณ  หองลีลาวดี  อาคาร 10   

 

ผูมาประชุม 
 1. ผศ.มานิตย  สิงหทองชัย  ประธานกรรมการ 
 2. ผศ.ภิราช  รัตนันต   กรรมการ 
 3. ผศ.ลักษม ี  งามมีศรี   กรรมการ 
 4. อาจารยกฤษฏิ์ติณณ พันธไพโรจน  กรรมการ 
 5. ผศ.ชลอรัตน  ศิริเขตรกรณ  กรรมการและเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา10.00น. 
 

อาจารยมัทธนา   นาคยา ไดเผยแพรตําราชื่อ การสื่อสารในองคการ  ไปยัง 
 1. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 4. ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค 
 5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  

มติที่ประชุม ตรวจสอบการเผยแพรตํารา   เห็นวาถูกตองและครบถวน 
 

เลิกประชุมเวลา    12.00 น. 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………….……..ผูจดรายงานการประชุม 
          (ผูชวยศาสตราจารยชลอรัตน   ศิริเขตรกรณ) 
 
 
     (ลงชื่อ)……………………….…………………..ผูตรวจรายงานการประชุม 
             (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.50 ตัวอยางรายงานการประชุมตรวจสอบการเผยแพรตํารา 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

    
 

สวนราชการ คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

ที่      157/2560        วันท่ี  11  กันยายน  2560 
เรื่อง    ขอสงรายงานและเอกสารตําราของอาจารยมัทธนา   นาคยา 
 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

สิ่งที่สงมาดวย 1.  คําสั่งแตงตัง้เปนคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ ผูเสนอขอกําหนดตําแหนง 
                          ทางวิชาการ และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพรตํารา 
  2.  รายชือ่ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ ผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทาง 
                          วิชาการ 
  3.  บันทึกขอความขอสงผลงานเพื่อกาํหนดตําแหนงทางวชิาการ ของ  
                          อาจารยมทัธนา   นาคยา 
 

 ตามที่ อาจารยมัทธนา  นาคยา  ตําแหนงอาจารยพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  สังกัด
สาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  ไดสงผลงานเพื่อขอรับการพิจารณากําหนดตําแหนง
ทางวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย สาขานิเทศศาสตร 
 คณะวิทยาการจัดการ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบการเผยแพรตํารา และไดทําการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยาน  2560 
เวลา 10.00 น.  โดยมีมติที่ประชุม ดังนี ้
 1.  การประเมินคุณสมบัติของอาจารยมัทธนา   นาคยา มีคุณสมบัติดังนี้ 
  1.1 ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เริ่มเขารับ
ราชการเมื่อ 1 มิถุนายน 2551 จนถึงปจจุบัน  เปนระยะเวลา 9 ป 2 เดือน 
  1.2 เอกสารประกอบการสอน  อาจารยมัทธนา   นาคยา ไดทําเอกสาร
ประกอบการสอนในรายวิชา การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร  ซึ่งอาจารยมัทธนา   นาคยา 
สอนรายวิชานี้ มีระยะเวลาไมเกิน 2 ป (สอนครั้งลาสุด เมื่อ ภาคการศึกษา 2/2559) 
  1.3 ตํารา  อาจารยมัทธนา   นาคยา ไดทําตําราใน เรื่อง  การสื่อสารในองคการ 
  มติที่ประชุม  ไดพิจารณาวาอาจารยมัทธนา   นาคยา มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
และวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคล  ใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 
 2. การเผยแพร ตํารา 
  อาจารยมัทธนา   นาคยาไดสงตําราการสื่อสารในองคการ ไปยัง 

 1. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 3. คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 4. ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค 

บันทึกขอความ 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 5. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

 โดยมติกรรมการ ตรวจสอบการเผยแพรตํารา เห็นวาถูกตองและครบถวน  คณะ
วิทยาการจัดการ   ขอสงรายงานและเอกสารตําราของอาจารยมัทธนา   นาคยา มายังมหาวิทยาลัยฯ  
เพื่อดําเนินการตอไป 
 
 
 
     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.51 ตัวอยางเอกสารขอสงรายงานและเอกสารตําราของอาจารยมทัธนา   นาคยา 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

   บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที ่   -     วันที่  29  มกราคม  2562 
เรื่อง    สงผลการประเมินผลการสอน  
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 

 ตามคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่ 117/2561 เรื่อง  แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ของ นางสาวธิติยา  ทองเกิน ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏนครสวรรค วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งและถอดถอนตําแหนงทางวิชาการของ
คณาจารยประจํา พ.ศ. 2555 ขอ10(1) และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ. 2557 นั้น  คณะอนกุรรมการประเมินผลการสอน  ไดพิจารณาประเมินผลการสอนจาก
ความชํานาญในการสอนตามประเด็นการประเมินเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงผลการประเมินผลการ
สอนตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้   
  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
  
 
       
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.52 ตัวอยางเอกสารสงผลการประเมินผลการสอน 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน  และเอกสารประกอบการสอน 
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   บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ  คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที ่   -     วันที่   18  กุมภาพันธ  2562 
เรื่อง   สงรายการขอเสนอแนะการประเมินเอกสารประกอบการสอน 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 
 ตามคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ ที่ 092/2561 สั่งณ วันที่ 12 
ธันวาคม 2561 เรื่อง  แตงต้ังคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และเอกสารประกอบการสอน ของ 
นายนราธิป ภักดีจันทร  ตามประเด็นการประเมิน นั้น  ทางคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน และ
เอกสารประกอบการสอน ไดพิจารณาเอกสารประกอบการสอนแลว และขอสงรายการแกไข และ
ขอเสนอแนะผลงานทางวิชาการตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้  
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
  
 
       
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.53 ตัวอยางเอกสารสงรายการขอเสนอแนะการประเมินเอกสารประกอบการสอน 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย  สิงหทองชัย) 
ประธานอนุกรรมการประเมินผลการสอน  และเอกสารประกอบการสอน 
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รายละเอียดขั้นตอนจัดทําเอกสารเกี่ยวกบัการขอผลงานทางวิชาการ แสดงไดดังภาพที่ 4.54 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.54 ขั้นตอนจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการขอผลงานทางวิชาการ (ผศ. รศ.) 

 
 
 

ธุรการจัดทําหนังสือขอเผยแพรตําราใหกับ 
ผูเสนอขอกาํหนดตําแหนงทางวชิาการ 

ลงรับบันทกึการสงผลงานวชิาการพรอมตํารา 
และตรวจสอบความถูกตอง 

จัดทําคําสั่งคณะกรรมการประเมินคุณสมบัติ
และคําสั่งคณะกรรมการตรวจสอบการเผยแพร

ตํารา 

 

จัดทําบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการฯ  

จัดทําบันทึกขอสงรายงานและอกสารตํารา
พรอมทั้งใหคณะกรรมการฯ ลงนาม 

และนําสงธุรการ 
 

กรณีมีการแกไขเอกสารตางๆ 
กองการเจาหนาทีแ่ละธุรการ จะเปนผูประสาน

กับผูเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
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5. ดูแลทะเบียนวันลาของอาจารยและบุคลากร 
    ในแตละปงบประมาณคณาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ มีสิทธิในการขอลา

แบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี ้
1. การลาปวย 
2. การลาคลอดบุตร 
3. การลาไปชวยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 
4. การลากิจสวนตัว 
5. การลาพักผอน 
6. การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย 
7. การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียมพล 
8. การลาไปศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย 
9. การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ 

 

 ในสวนของงานธุรการที่ดูแลทะเบียนวันลาของอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ    
จะขอกลาวถึงเฉพาะในหัวขอของการลาปวย ลาคลอดบุตร  ลากิจสวนตัว  ลาพักผอน เทานั้น 
 

1. การลาปวย 
     อาจารยและบุคลากรซึ่งประสงคจะลาปวยเพื่อรักษาตัวใหเสนอหรือจัดสงใบลาตอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตในกรณีจําเปนจะเสนอหรือ
จัดสงใบลาในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการก็ไดในกรณีที่คณาจารยและบุคลากร ผูขอลามีอาการปวยจนไม
สามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนไดแตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลา
โดยเร็วในสวนที่ลาติดตอกัน 3 วัน ตองมีใบรับรองแพทยแนบประกอบการลา กรณีเจ็บปวยตองรักษา
ตัวเปนเวลานานติดตอกันไดไมเกิน 120 วัน โดยมีใบรับรองแพทยระบุสาเหตุอยางละเอียด  
 

 2. การลาคลอดบุตร 
     อาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ที่ประสงคจะลาคลอดบุตรใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไม
สามารถจะลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่นลาแทนได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอหรือจัดสงใบลา
โดยเร็วโดยไมตองมีใบรับรองของแพทย การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอดกอนหรือหลังวันที่คลอด
บุตรไดแตเมื่อรวมวันลาแลวตองไมเกิน ๙๐ วัน คณาจารยและบุคลากรที่ไดรับอนุญาตใหลาคลอดบุตร
และไดหยุดราชการไปแลวแตไมไดคลอดบุตรตามกําหนด หากประสงคจะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรที่
หยุดไป ใหผูมีอํานาจอนุญาตอนุญาตใหยกเลิกวันลาคลอดบุตรไดโดยใหถือวาวันที่ไดหยุดราชการไป
แลวเปนวันลากิจสวนตัว การลาคลอดบุตร คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของ
การลาประเภทนั้นใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลาคลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มวัน
ลาคลอดบุตร 
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 3. การลากิจสวนตัว 
     อาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ  ที่ประสงคจะลากิจสวนตัวใหเสนอ
หรือจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจงึจะหยดุ
ราชการไดเวนแตมีเหตุจําเปนไมสามารถรอรับอนุญาตไดทันจะเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมระบุเหตุ
จําเปนไวแลวหยุดราชการไปกอนได แตจะตองชี้แจงเหตุผลใหผูมีอํานาจอนุญาตทราบโดยเร็วในกรณีมี
เหตุพิเศษที่ไมอาจเสนอหรือจัดสงใบลากอนตามวรรคหนึ่งไดใหเสนอหรือจัดสงใบลาพรอมทั้งเหตุผล
ความจําเปนตอผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผูมีอํานาจอนุญาตทันทีในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการ     
การลากิจสวนตัว ปแรกลาได 15 วันทําการ และ 1 ป ลาได 45 วันทําการ การลาสามารถยื่นลวงหนา
หรือมีกิจธุระดวนลาไปแลววันรุงขึ้นใหกลับมายื่นทันที 
 

 4. การลาพักผอน 
  สําหรับขาราชการมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปงบประมาณหนึ่งได ๑๐ วัน ทําการ
เวนแตขาราชการดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิลาพักผอนประจําปในปที่ไดรับบรรจุเขารับราชการยังไมถึง          
๖ เดือน 
  4.1 ผูซึ่งไดรับบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการครั้งแรก (๒)  
  4.2 ผูซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุสวนตัวแลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก 
  4.3 ผูซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก หลัง ๖ เดือนนับแตวันออกจากราชการ 
  4.4 ผูซึ่งถูกสั่งใหออกจากราชการในกรณีอื่นนอกจากกรณีไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ
แลวตอมาไดรับบรรจุเขารับราชการอีก ถาในปใดขาราชการผูใดมิไดลาพักผอนประจําปหรือลาพักผอน
ประจําปแลวแตไมครบ ๑๐ วันทําการใหสะสมวันที่ยังมิไดลาในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปไดแตวันลา
พักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันจะตองไมเกิน ๒๐ วันทําการสําหรับผูที่ไดรับราชการ
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ปใหมีสิทธินําวันลาพักผอนสะสมรวมกับวันลาพักผอนในปปจจุบันได
ไมเกิน ๓๐ วันทําการ 
  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ตองปฏิบัติงานครบ 1 ป มีสิทธิลาได 10 วัน แตสะสม
ไดไมเกิน 20 วัน ปฏิบัติงานครบ 10 ปเต็ม จะมีวันสะสมไดไมเกิน 30 วัน 
 
 ขั้นตอนการปฏิบัติงานทะเบียนวันลาของอาจารยและบุคลากร มีขั้นตอนดังน้ี 
 1. อาจารยและบุคลากร ที่ประสงคจะขอลาประเภทตาง ๆ มารับแบบฟอรมการลาที่ตู
เอกสารของคณะวิทยาการจัดการ 
 2. อาจารยและบุคลากร นําเอกสารไปเขียนตามแบบฟอรมใหครบถวน โดยลงชื่อผูขอ
อนุญาตใหเรียบรอย กรณีที่เปนอาจารยใหผานการลงความเห็นและลงนามของหัวหนาสาขาวิชาฯ กอน  
กรณีที่เปนเจาหนาที่ของคณะวิทยาการจัดการ ใหผานการลงความเห็นและลงนามของหัวหนา
สํานักงานกอน 
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 3. นําเอกสารการลาสงที่กลุมงานธุรการ เจาหนาที่ธุรการลงรับเอกสารตามระบบการรับ
หนังสือภายใน ตรวจสอบขอมูลในเอกสารใหถูกตอง ในกรณีการลาปวย ลาคลอด หรือลากิจ เจาหนาที่
ธุรการตองตรวจสอบการลาครั้งกอนและหลังสุดในแฟมทะเบียนวันลา แลวลงบันทึกการลาใน
แบบฟอรมในชองการลาครั้งสุดทายตั้งแตวันที่ ถึงวันที่ กําหนดกี่วัน พรอมทั้งลงจํานวนสถิติการลาใน
ปงบประมาณนี้ และลงชื่อผูตรวจสอบกรณีการลาพักผอน เจาหนาที่ธุรการตองตรวจสอบการลา
พักผอนสะสมในแฟมทะเบียนวันลากอน แลวลงบันทึกวันลาพักผอนสะสมจํานวนกี่วันทําการ มีสิทธิ
การลาพักผอนประจําปอีกจํานวน 10 วันทําการ รวมเปนจํานวนทั้งหมดกี่วันทําการ จากนั้นลงจํานวน
สถิตการลาในปงบประมาณนี้ พรอมลงชื่อผูตรวจสอบ 
 4. นําเอกสารการลาเสนอตอหวัหนาสํานักงานคณบดีเพื่อลงนาม 
 5. เมื่อเอกสารการลาคณบดีไดลงนามเรียบรอยแลว ใหนําตนฉบับไปถายเอกสารจํานวน 
1 ชุด เพื่อนําสําเนาเอกสารการลาใหผูขออนุญาตลา (อาจารย/บุคลากร) ตนฉบับเก็บเขาแฟมทะเบียน
วันลา แสดงดังภาพที่ 4.55 และภาพที่ 4.56 
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แบบใบลาปวย  ลาคลอด  ลากิจสวนตัว 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
วันที่..........เดือน................................พ.ศ............ 

เรื่อง  ขอลา.................................................. 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ขาพเจา.........................................................ตําแหนง...................................................................... 
สังกัดสาขาวิชา.................................................................คณะ................................................................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   สํานักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค     กระทรวงศึกษาธิการ 
     ปวย 

ขอลา   กิจสวนตัว เนื่องจาก........................................................................................ 
    คลอดบุตร 

ตั้งแตวันที่.................................................................ถึงวันที่...............................................................กําหนด.........วัน 
ขาพเจาไดลา    ปวย     กิจสวนตัว   คลอดบุตร   ครั้งสุดทายตั้งแตวันที่.................................................. 
ถึงวันที่......................................................................กําหนด..............วัน     ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที ่
....................................................................................................................................................................................... 
 

        ขอแสดงความนับถือ 
 
         .......................................................... 
       (...........................................................) 
 
 สถิติการลาในปงบประมาณนี ้    ความเห็นผูบังคับบัญชา 
 
    ประเภทลา      ลามาแลว     ลาครั้งนี้     รวมเปน    ความเห็น........................................................... 
       ปวย          (วันทําการ)   (วันทําการ)   (วันทําการ)       (ลงชื่อ).......................................หัวหนาสาขาวิชา 
                         .................   .................   ................            วันที่............./........./.............. 
   กิจการสวนตัว  (วันทําการ)   (วันทําการ)   (วันทําการ)     ความเห็น............................................................. 
  .................   .................    .................        (ลงชื่อ)..............................หัวหนาสํานักงานคณบดี             
   คลอดบุตร       (วันทําการ)   (วันทําการ)  (วันทําการ)                 วันที่   .........../.............../.................. 
            .................     .................   ................. 
          คําส่ัง 

          อนุญาต  
                                                                                ไมอนุญาต..................................... 
(ลงชื่อ)...............................................................ผูตรวจสอบ (ลงชื่อ).................................................................... 
             เจาหนาที่คณะวิทยาการจัดการ                      (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
                             คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  ปฏบิัติราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค 

วันที.่........../.............../.................. 
ภาพท่ี 4.55 แบบฟอรมใบลาปวย  ลาคลอด  ลากิจสวนตัว 
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ใบลาพักผอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วันที่..........เดือน................................พ.ศ............ 
เรื่อง  ขอลาพักผอน 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง............................................................. 
สังกัดสาขาวิชา..............................................................................คณะ........................................................................ 
มีวันลาพักผอนสะสม.......................วันทําการ  มีสิทธิลาพักผอนประจําอีก  10  วันทําการ  รวมเปน...............วันทํา
การขอลาพักผอน  ตั้งแตวันที่............เดือน.....................พ.ศ............... ถึงวันที.่.........เดือน.....................พ.ศ..............
มีกําหนด.................วัน  ในระหวางลาจะติดตอขาพเจาไดที.่........................................................................................ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
         .......................................................... 
       (...........................................................) 
 
 สถิติการลาในปงบประมาณนี ้     ความเห็นผูบังคับบัญชา 
 
           ความเห็น................................................................. 
           (ลงชื่อ)...............................................หัวหนาสาขาวิชา 
      วันที่........./................./.............. 
           ความเห็น....................................................................... 
            (ลงชื่อ)....................................หัวหนาสํานักงานคณบดี 
      วันที่........./................./.............. 
 
(ลงชื่อ)...........................................ผูตรวจสอบ  คําส่ัง 
(ตําแหนง) หัวหนาฝายการเจาหนาที่สํานักงานคณบดี   อนุญาต 
ในระหวางลา  ขาพเจาขอมอบหมายให.......................................  ไมอนุญา................................................. 
ปฏิบัติหนาที่แทนขาพเจา              (ลงชื่อ)............................................................. 
                  (ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
(ลงชื่อ)........................................................ผูรับมอบหมาย         คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติราชการแทน 
        (....................................................)      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
วันที่........./................./.............. 

 
 
 
 
ภาพท่ี 4.56 แบบฟอรมใบลาพกัผอน 
 

ลามาแลว        ลาครัง้นี้       รวมเปน 
(วันทําการ)      (วันทําการ)   (วันทําการ) 
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ทะเบียนคุมวันลาอาจารยและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
นางสาวจําเนียร   เกิดสวัสดิ ์

 

 
ครั้ง
ที ่

 
วันท่ี 

 
ลากิจ 

 
ลาปวย 

 
ลาพักผอน 

ลาคลอด 
หรือ

อุปสมบท 

 
ไปราชการ 

หมายเหตุ 

วัน ครัง้ วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง วัน ครั้ง  
(1 ต.ค. 62–31 มี.ค. 63)           วันลาสะสม เดิม  

20 วัน + ใหม 10 วัน 
1 29 ต.ค. 62     1 1     30-1 = 29 วัน 
2 24 ต.ค. 62 1 1          
3 18 พ.ย. 62     1 1     29-1 = 28 วัน 
4 2-3, 24 ธ.ค. 62     3 1     28-3 = 25 วัน 
5 2-3 ม.ค. 63     2 1     25-2 = 23 วัน 
6 13 ม.ค. 63     1 1     23-1 = 22 วัน 
7 24 ก.พ. 63     1 1     22-1 = 21 วัน 
8 2 มี.ค. 63   1 1        
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             

             
             

 

 
 

ภาพท่ี 4.57 เอกสารทะเบียนคุมวันลาอาจารยและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
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6. ดูแลลงเวลาปฏบิัตริาชการอาจารยและบคุลากร 
 ในแตละวันอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทุกทานจะตองมาลงเวลาเพื่อ

ปฏิบัติราชการประจําวัน  โดยเจาหนาที่ธุรการมีหนาที่ในการดูแลการลงเวลาปฏิบัติราชการอาจารย
และบุคลากร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

 1. นําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงาน
มหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใสแฟมวาง
เพื่อใหอาจารยและบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ เซ็นชื่อในแตละวันโดยใหใสบัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการฯ ทุกวัน ในเวลา 16.00 น.  เชน อาจารยและบุคลากรจะตองเซ็นชื่อในวันจันทรที่ 11 
พฤษภาคม 2563 ดังนั้น ในวันศุกร 8 พฤษภาคม 2563 เจาหนาที่ธุรการจะตองนําบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติการของวันจันทรที่ 11 พฤษภาคม 2563 ใสแฟมเพื่อเตรียมไวใหอาจารยและบุคลากรเซ็นชื่อ 
โดยในตอนเชา แมบานจะนําแฟมเซ็นชื่อออกวางไวที่โตะสําหรับลงชื่อปฏิบัติราชการ และเมื่อถึงเวลา 
16.00 น. ใหเจาหนาที่ธุรการนําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ของวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 
มาใสแฟมเพื่อใหอาจารยและบุคลากรเซ็นช่ือในวันตอไป 

 2. เมื่อสิ้นสุดของสัปดาห ในวันศุกร เจาหนาที่ตองเก็บบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการทั้งหมด
จํานวน 5 วัน คือ ต้ังแตวันจันทร-วันศุกร เพื่อนําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการมาตรวจสอบวามีอาจารย
หรือบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ทานใด ไปราชการ ลากิจสวนตัว ลาปวย ลาคลอด ลาพักผอน 
หรือไมมาปฏิบัติราชการโดยไมทราบสาเหตุ ถากรณีวาอาจารยหรือบุคลากรไมไดมีการลา ไปราชการ 
แตอาจจะลืมเซ็นชื่อเจาหนาที่ธุรการจะตองตามใหอาจารยและบุคลากรใหเซ็นชื่อจนครบทุกคน 

 3. เมื่อบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการเซ็นช่ือครบทุกคนแลว เจาหนาที่ธุรการตองนําบัญชีลงเวลา
ปฏิบัติราชการมาทําการสรุปพรอมลงชื่อ แลวสงใหหัวหนาสํานักงานคณบดีตรวจสอบ จากนั้นใหคณบดี
ลงนาม 

 4. บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการที่ผานข้ันตอนในขอที่ 3 ใหเจาหนาที่ธุรการเก็บรวบรวมแลวเก็บ
เขาแฟมแยกเปนรายเดือน เพื่อสะดวกในการคนหา 
 5. กรณีของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เมื่อสิ้นสุดการลงเวลาของทุกเดือนใหเจาหนาที่
ธุรการสรุปวันปฏิบัติงาน/วันลา บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ และทําบันทึกสงสถิติวันลาสะสมของ
บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุนวิชาการ ในแตละเดือน แสดงดังภาพที่ 4.58 – ภาพที่ 
4.59  
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ตัวอยางบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของอาจารยและบุคลากร 
 

บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประจําวันที่………เดือน……………………..พ.ศ. 2563 

 
 

 
 

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 
1 ผศ.ดร.มานิตย สิงหทองชัย      
2 ผศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี      

3 ผศ.ปรียานันท โพธิ์ศิรวัฒน      
4 ดร.สุวชัช พิทักษทิม      

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยและการจัดการ      
1 นางภัทราพร ตึกขาว      
2 ผศ.สาลินี อินทพิบูลย      
3 ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง      
4 ผศ.ดร.ภิราช รัตนันต      
5 ผศ.กาญจนา สดับธรรม      
6 ผศ.จารุวรรณ ชอบประดิถ      
7 นางสาวพิชา วิสิทธิ์พานิช      
8 นางสาวสิริกาญจน      สิงหทองชัย      

สาขาวิชาการบัญชี      
1 ผศ.ดร.วริศรา             เหลาบํารุง      
2 ผศ.นิตยา ชนินทยุทธวงศ      
3 ผศ.มนตรี ไชยานุกูลกิตติ      
4 ผศ.มยุรี บุญโต      
5 ดร.ลภัสวัฒน คลายแสง      
6 นางปราณี เนรมิตร      
7 ผศ.เพชรอําไพ     สุขารมณ      
8 นางสาวอภิรยา           ชานันโท      
9 ดร.ศศิประภา            สมัครเขตการพล      

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร      
1 นายเฉลิมเกียรต ิ ปรัชญาพันธ      
2 ผศ.นาตยา แพงศรีสาร      
3 รศ.ดร.พัชราภา สิงหธนสาร      
4 ดร.วราวุธ วัชรสรณ      
5 ผศ.วิไลลักษณา สรอยคีร ี      
6 นางสาวชุณษิตา นาคภพ      
7 นางสาวนันทพร ไมทองดี      

ตารางท่ี 4.2 ตัวอยางบญัชีลงเวลาปฏบิัติราชการของอาจารยและบุคลากร 
 



91 
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประจําวันที่………เดือน……………………..พ.ศ. 2563 

 
ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 

สาขาวิชาการตลาด      
1 นายนราธิป ภักดีจันทร      
2 นางสาวนันทภัค ธนาอภินนท      
3 นางแวววัน ชมพูนุท ณ  อยุธยา      
4 นางสาวศิริพร อินโห      
5 นายนิรันดร เลิศบรรธนาวงศ      
6 ดร.ธิติยา ทองเกิน      

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ      
1 นางสาวจิตาพัชญ ไชยสิทธิ์      
2 นางอธิกัญญ แพรตวน      
3 นายภูริพัศ เหมือนทอง      
4 ผศ.ลฎาภา แผนสุวรรณ      
5 นายสุเมธ พิลึก      

สาขาวิชานิเทศศาสตร      
1 ดร.วรวิทย พัฒนาอิทธิกุล      
2 ผศ.วชิรา รินทรศรี      
3 ผศ.ดร.จรรยา เหลียวตระกูล      
4 ผศ.ชลอรัตน ศิริเขตรกรณ      
5 นางสาวโชติกา ลิลา      
6 นางสาวจิรพร จรบุร ี      
7 ผศ.มัทธนา สุทธิสารสุนทร      
8 นายรติบด ี สิทธิปญญา      

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม      
1 นางพงษทอง เฮครอฟท      
2 ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร      
3 นายกฤษฏิ์ติณณ พันธุไพโรจน      
4 นางสาวมัลลิกา ภูมะธน      
5 นางสาวปรัศนีย นัยนานนท      
6 นางสาวธนิดา จอมยิ้ม      
7 นางสาวเจนจิรา เงินจันทร      
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บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประจําวันที่………เดือน……………………..พ.ศ. 2563 

 
ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 

ขาราชการพลเรือน      
1 นางปราถนา เจียมจตุรงค      

ลูกจางประจํา      
1 นางสาวจําเนียร เกิดสวัสดิ์      

พนักงานมหาวิทยาลัย      
1 นางสาวสุกัญญา กลัดเชยดี      
2 นางธนิดา อินภิชัย      
3 นางสาวลักษณา ยิ้มจํารัส      
4 นางสาวจิราพร เชิญขวัญ      
5 นางสาววรวีร บุญสิน      
6 นางสาวดาริน จันทรอราม      
7 นางสาวพิกุล แกวแดง      
8 นางสาววรรณกานต สุขประเสริฐ      
9 นายหิรัญ ศรีพินทุศร      

10 นางศศิวรรณ นอยศรี      
11 นางเพ็ญทิพย พรมทอง      
12 นางสาวผกาวัลย กลัดเชยดี      

พนักงานราชการ      
1 นายภานุวัตร แตงนวลจันทร      
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

   บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  คณะวิทยาการจดัการ 

ที ่  055/2563    วันที่  2 มีนาคม  2563 

เรื่อง   สงสถิติวันลาสะสมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุนวิชาการ  
         ประจําเดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
 
เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

 ตามที่กลุมงานกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  ใหคณะวิทยาการจัดการ สรุป
สถิติวันลาสะสมงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุนวิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ. 2563 นั้น ทั้งนี้ คณะฯ ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  จึงขอสงสถิติวันลาสะสมของบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนวิชาการ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2563 ดังเอกสารแนบทาย 
  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
  
    

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.58 เอกสารสงสถิติวันลาสะสมของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  สายสนบัสนุนวิชาการ  
                 ประจําเดอืนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2563 
 

(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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สรุปวันปฏบิัติงาน/วันลา บุคลากรคณะวิทยาการจดัการ 
ระหวางวันที่ 1-29 กุมภาพันธ 2563 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกุล ประเภทวันลา มาสาย 
ลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด  

ขาราชการพลเรือน      
1 นางปราถนา             เจยีมจตุรงค 3 วัน 1 วัน     - - - 

ลูกจางประจํา      
1 นางสาวจําเนยีร         เกิดสวัสดิ ์ - - 1 วัน - - 

พนักงานมหาวิทยาลัย      
2 นางสาวสุกญัญา       กลดัเชยด ี 1 วัน - - - - 
3 นางธนิดา               อินภิชยั - 2 วัน - - - 
4 นางสาวลักษณา        ยิ้มจํารัส - - - - - 
5 นางสาวจิราพร         เชญิขวญั - - - - - 
6 นางสาววรวรี           บุญสิน - - - - - 
7 นางสาวดาริน          จันทรอราม - - 1 วัน - - 
8 นางสาวพิกุล            แกวแดง - - - - - 
9 นางสาววรรณกานต   สขุประเสริฐ - 1 วัน - - - 

10 นายหิรัญ                ศรีพินทุศร - - 2 วัน - - 
พนักงานราชการ      

1 นายภานุวตัร           แตงนวลจันทร - - 1 วัน - - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.59  แสดงการสรปุวันปฏิบัติงาน/วันลา บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................... 

(นางสาวจําเนียร   เกิดสวสัดิ์) 
พนักงานพิมพดีด 3 

 (ลงชื่อ)............................................................... 
(ผูชวยศาสตราจารยมานิตย   สิงหทองชัย) 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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        การลงเวลาปฏิบัตริาชการอาจารยและบุคลากรสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.60 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.60 ขั้นตอนการลงเวลาปฏบิัติราชการของอาจารยและบุคลากร 

 
 
 

ใสบญัชีลงเวลาปฏิบัติราชการฯ 
ในแฟมโดยใสแตละวัน 

เมื่อสิน้สุดเวลา 1 วัน ใหนําบัญชีลงเวลาปฏบิัติ
ราชการฯ ของวันถัดไปใสในแฟมใหม 

เมื่อสิ้นสุดสัปดาหแลว ใหเกบ็บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการฯ ทั้ง 5 วัน มาตรวจสอบการลงเวลา 

ถามีการลาหรือไปราชการใหระบุในชองหมายเหต ุ

กรณีบัญชลีงเวลาปฏิบัตริาชการฯ เซ็นยังไม
ครบใหตามใหอาจารยและบุคลากรเซ็น 

นําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ที่เซ็นครบแลว
มาสรปุพรอมสงให หน.สนง. และเสนอคณบด ี

นําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการฯ ที่ผูบรหิารลง
นามเรียบรอยแลวเกบ็เขาแฟมแยกเปนเดือน 



96 
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7.  ปฏิบตัิงานดานอื่น ๆ ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 7.1 แจกจดหมาย ใบเงินเดือน และเอกสารตาง ๆ ในตูรับเอกสารอาจารย 
 

 แตละวันจะมีจดหมายของอาจารยและบุคลากรคณะมาสงที่ประชาสัมพันธทุกวัน โดย
จะมีเจาหนาที่หรือหัวหนาสํานักงานคณบดีรับมาจากประชาสัมพันธ  เมื่อไดรับจดหมายจะนํามาคัด
แยกประเภทและนําใสลอคเกอรอาจารยตามรายช่ือในจดหมาย ในสวนของจดหมายที่เปนของคณบดี 
จะนําไปลงรับตามขั้นตอนของหนังสือรับจากไปรษณีย 
 ในสวนของใบเงินเดือน ทุกสิ้นเดือน เจาหนาที่จะตองไปรับใบเงินเดือนที่ในตูหนาหอง
การเงินเพื่อนําใบมาแจกในตูเอกสารของอาจารย ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.61 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.61 ขั้นตอนการแจกเอกสารในตูเอกสารอาจารย 
 

เจาหนาที่คณะรบัจดหมาย/พสัด ุ
ที่เจาหนาที่ ปชส. มหาวิทยาลัยฯ 

หรือจดหมายในตูของคณะฯ 

 
คัดแยกจดหมาย 

 
นําจดหมายใสตูเอกสาร 

คณาจารยและบุคลากร 
คณะวิทยาการจัดการ 

คณบดี 
ดําเนินการตามขั้นตอนการรับ

หนังสือภายนอก 
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 7.2 ดูแลแบบฟอรมและเอกสารในลอคเกอรคณะฯ 
 

 สํานกังานคณบดจีะมีแบบฟอรมตาง ๆ ไวบริการสําหรับอาจารย เชน แบบขอไปราชการ 
แบบขอลากิจ ลาปวย  ลาพักผอน ลาคลอด  แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอน  แบบขออนุญาตใชหอง  
แบบขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่  แบบขออนุญาตใชหอง  ฯลฯ  ดังนั้น จะคอยเช็คเอกสาร
ในลอคเกอรเมื่อใกลจะหมดจะตองถายเอกสารเพิ่มเพื่อใหมีจํานวนเพียงพอตอความตองการของ
อาจารยและบุคลากรภายในคณะ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.62 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ขั้นตอนการดูแลเกี่ยวกับจดหมายและเอกสารอื่น ๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.62 ขั้นตอนการดูแลแบบฟอรม จดหมายและเอกสารอื่น ๆ 
 
 

รับเอกสารจากประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยฯ (จดหมาย, พัสด,ุ 

สลิปเงินเดือน, อื่น ๆ) 

 

นําเอกสารใสตูลอคเกอร  
แยกตามสาขาวิชา 

 

กรณีสงจดหมายมาผิดคณะ 
ใหนําสงคืนประชาสัมพันธ 

 
ตรวจสอบแบบฟอรมที่ลอคเกอร 

 

กรณีแบบฟอรมเหลือนอย 
ใหนําไปถายเอกสารเพิ่ม 

กรณีแบบฟอรมในลอคเกอร
ชื่อไมตรงกับแบบฟอรมให 

ใสแบบฟอรมทีถู่กตอง 
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 7.3 บริการดานการถายเอกสาร 
 

       1. ถายเอกสารเกี่ยวกับงานธุรการ  เชน  หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  คําสั่ง  
ประกาศ  เปลี่ยนแปลงการสอน  ไปราชการ  เปลี่ยนแปลงการสอน  ฯลฯ 
       2. ถายเอกสารใหกับอาจารยคณะวิทยาการจัดการ เชน แบบฝกหัด  แบบทดสอบ 
ขอสอบ กรณีศึกษา ฯลฯ  ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดไดดังภาพที่ 4.63 
 

ขั้นตอนบริการดานการถายเอกสาร 
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.63 ขั้นตอนบริการดานการถายเอกสาร 
 
การตดิตามประเมินผลการปฏบิัติงาน  
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการงานธุรการและสารบรรณ คณะวิทยาการ
จัดการ นั้น มีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกระบวนการ โดยการดําเนินการติดตาม
งานแตละงาน โดยมีการวางแผนเปนการบันทึกชวยจํา วาจะติดตามงานอะไร โดยติดตามงานเปน   
ระยะ ๆ โดยการทําเปนลายลักษณอักษรควบคูกับการติดตามโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยการ
วิเคราะหการทํางานของบุคลากรแตละคน วิธีการติดตามทวงถามงานตองมีมนุษยสัมพันธ ศิลปะในการ
พูด เพื่อมิใหเกิดความกดดัน ขัดแยง ปฏิเสธงาน ซึ่งสิ่งดังกลาวนํามาซึ่งการลมเหลวของงาน หรืองาน
ดอยประสิทธิภาพ 

 

คณาจารยและบุคลากรแจงความ 
ตองการถายเอกสาร 

 

นําเอกสารไปถายตามจํานวนที่
คณาจารยและบุคลากรตองการ 

 

สงคืนเอกสารใหคณาจารยและ
บุคลากร 
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คูมือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ คณะวิทยาการจัดการ 

 
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตงิานการรับหนังสือราชการมีรายละเอียด ดังนี ้
 

(1) รับหนังสือและดําเนินการลงทะเบียนรับหนังสือทันทีใหเสร็จในวันที่รับหนังสือหรืออยาง
ชาในวันรุงขึ้น 

(2) จัดลําดับความสําคัญเรงดวนและดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็วตามกําหนดระยะเวลา
ที่กําหนดไวในหนังสือ 

(3) สงหนังสือถงึหนวยงานที่เกี่ยวของ (ตนฉบับ) ไดถูกตองและภายในกําหนด 
 

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการออกหนังสือราชการภายนอก การเสนอหนังสือ
ภายใน (บันทึกขอความ) การออกหนังสือประทับตรา การเสนอคําสั่งและการทําประกาศ  มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ลงขอมูลของหนังสือประเภทตาง ๆ เชน เลขที ่วันเดือนป เรื่อง เรียน หมายเหตุ เปนตน
ในทะเบียนคุมเลขที่หนังสือโดยเรียงลําดับเลขที่หนังสือตามปปฏิทินทั้งในตนฉบับและสําเนาคูฉบับได
อยางถูกตอง 

(2) สงหนังสือประเภทตาง ๆ ที่ออกเลขหนังสือแลวถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ 
ภายในกําหนดเวลาตอไปภายในวันที่ออกเลขหนังสือหรืออยางชาในวันรุงขึ้น 

(3) แยกประเภทหมวดหมูชื่อไฟลขอมูลชื่อแฟมของหนังสือที่ออกเลขหนังสือแลวเก็บหนังสือ 
(สําเนาคูฉบับ) ตามบัญชีรายการหนังสือแตละแฟมและสามารถสืบคนหนังสือในแฟมเก็บเอกสารหรือ
ไฟลขอมูลไดในเวลาที่เหมาะสม 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
งานธุรการและงานสารบรรณเปนกิจกรรมบริหารเอกสารซึ่งมีความสําคัญเพราะเปนงานที่

ตองปฏิบัติเปนประจําและใหเปนปจจุบันสนับสนุนใหบริการและสงเสริมการปฏิบัติงานเปนไป
โดยสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ จึงเปนสิ่งสําคัญในการปฏิบัติของทุกหนวยงานโดยเฉพาะ
ในองคกรภาครัฐหรืองานราชการที่ผูบริหารและผูรับผิดชอบงานดานนี้จะตองเรียนรูและเขาใจในงาน
ธรุการและงานสารบรรณ ดังนั้น สํานักนายกรัฐมนตรีไดออกระเบียบวาดวยงานสารบรรณขึ้นที่ใชอยู
ในปจจุบัน คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับเพิ่มเติม 
พ.ศ.2548 ระเบียบดังกลาวใหใชบังคับแกสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่ตองถือปฏิบัติใหเปน
บรรทัดฐานเดียวกันและไดวางขอบเขตของงานสารบรรณไววาเปนงานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร
เริ่มตั้งแตการจัดทําการรับสงเก็บรักษาการยืมหนังสือและการทําลาย (จํานงค หอมแยม และคณะ, 
2548, หนา 10-239) 

 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

การปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในคณะวิทยาการจัดการ เกิดจากหลาย
ปจจัยประกอบกัน เนื่องจากเปนงานที่เกี่ยวของกับหนังสือ นับตั้งแตคิด ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา 
ทําสําเนา รับ สง บันทึก ฯลฯ และโดยเฉพาะการเขียนหนังสือราชการซึ่งเปนการติดตอสื่อสาร
ระหวางหนวยงานกับหนวยงาน หนวยงานกับบุคคล หรือบุคคลกับหนวยงาน จนทําใหการดําเนินการ
พบปญหาและอุปสรรค ซึ่งสามารถสรุปไดดังตารางที่ 5.1 
 

ตารางท่ี 5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา  
 

ภาระงาน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไขปญหา 
และอุปสรรค 

1. การรับหนังสือเขา 1. โปรแกรมระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส คอนขาง
ยุงยาก ไมสามารถแยกเอกสาร
ตามประเภทหนงัสอืในระบบได 
 

- จัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่
ปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความ
ชํานาญการใชระบบและ        
ผูปฏิบัติตองใชความระมัดระวัง
และตรวจสอบหนงัสือกอน
เสนอคณบดทีุกครัง้ 
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ตารางท่ี 5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา  (ตอ) 
 

ภาระงาน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไขปญหา 
และอุปสรรค 

 2. คณาจารยภายในคณะสวน
ใหญ ไมไดเขาระบบงาน      
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส      
ทําใหไมไดรับหนังสือ 
3. ตองใชเวลาการรับหนังสือ 
เนื่องจากเมื่อเสรจ็สิ้น
กระบวนการรบัหนงัสอืเขา    
ในระบบอิเล็กทรอนิกสแลว    
ถาบุคลากรไมไดเขาระบบ    
ตองถายเอกสารแจกใน      
ลอกเกอรทําใหสิ้นเปลอืง
กระดาษ 
4. . คณาจารยบางทานไมไดรับ
หนังสือหรือเอกสารงานธุรการ 
เนื่องจากไมไดเขาระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส และไมได
เขามาดูเอกสารในลอคเกอร 
5. หนังสอืบางเรือ่งสงมาชาหรือ
เลยระยะเวลา 

- พยายามชี้แจงและอธบิายผลดี
หรือผลเสียของการเขา
ระบบงานสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกสใหคณาจารยและ
บุคลากรเขาใจ เพื่อจะไดรับ
หนังสือทุกครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประสานไปยงัหนวยงานทีส่ง
หนังสือ กรณหีนังสือที่มี
ความสําคัญและชั้นความเร็ว
หรือกรณีมเีรื่องราชการเรงดวน 

2. การสงหนังสือออก 1.  บางครั้งหนังสือที่ตอง
สงออกไปหนวยงานสวนกลาง
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เปนเรือ่ง
เรงดวน แตเจาของหนงัสอืมาสง
ใหเจาหนาที่ธุรการชา  
 

- มีมาตรการกําหนดระยะเวลา
การสงออกหนังสือเปนชวงเวลา 
การจัดแยกชวงเอกสารทีม่ี
ลําดับชั้นความเร็วและ
ความสําคัญออกจากชวงรบั
เอกสารตามปกต ิ
เชน ชวงเชา 10.00 น. 
      ชวงบาย 14.00 น. 
กรณีที่มเีรือ่งเรงดวนสามารถไป
สงใหได 
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ตารางท่ี 5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา  (ตอ) 
 

ภาระงาน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไขปญหา 
และอุปสรรค 

 2. ใหขอมูลเกี่ยวกับหนังสือ
สงออกไมชัดเจน  เชน เรียน
บุคคลทีจ่ะสงหนงัสอืผิด ทําให
จดหมายไมถึง หรือให
รายละเอียดในหนงัสอืผิดพลาด 

- กอนพิมพหนังสือสงออก
เจาหนาที่ตองมีความละเอียด
รอบคอบมากขึ้น ถาพบ
ขอผิดพลาดหรอืหนังสือไม
ชัดเจนตองแจงเจาของหนังสือ
ใหแกไข หรือขอขอมลูเพิ่มเตมิ 

3. การจัดพมิพหนงัสอื 1. ไมไดรางหรือคิดรายละเอียด
เกี่ยวกับหนังสือทีจ่ะใหจัดพิมพ
มากอน ทําใหตองเสียเวลาใน
การจัดพมิพ 
2. ไมไดใหเวลาผูพิมพ เมือ่
ตองการใหจัดพมิพหนงัสอื  
สวนใหญจะนั่งรอรับเลย 

- ใหเจาของหนังสือรางหนงัสือ
ที่จะใหจัดพมิพมากอน เมื่อผู
พิมพไดจัดพิมพเรียบรอยแลวให
ตรวจสอบความถูกตอง และ
ควรมีระยะเวลาใหผูพมิพ
ลวงหนา ตรวจสอบความ
เรียบรอยและและความถูกตอง
ของการพมิพหนงัสอืราชการทุก
ขั้นตอน โดยกําหนดเปนวันกอน
พิมพ และหลงัพิมพเสร็จ 

4. การจัดเก็บหนังสือ/เอกสาร 1. ตูสําหรบัเก็บหนังสือธุรการ
ไมเพียงพอ 
2. ไมมีพื้นที่หรือหองสําหรับ
จัดเกบ็หนงัสือธรุการ 

- ควรมีหองสําหรบัเก็บหนังสือ/
เอกสาร และมีตูเอกสารที่
เพียงพอ โดยตัง้งบประมาณ
จัดซื้อ เนื่องจากงานธุรการและ
สารบรรณ มีหนังสือ/ เอกสาร
จํานวนมากในแตละวันซึง่
หนังสือดังกลาวตองเก็บไวเปน
ระยะเวลา 10 ป 

5. การคนหาเอกสาร 1. บอกประเภทของหนังสือที่จะ
ใหคนหาไมถูกตอง 
2. บอกวัน เดือน ป ของหนังสือ
ที่ใหคนหาผิดพลาด 
3. ไมใหเวลาในการคนหา  
รีบ หรือเรงดวนเกินไป 
4. หนังสือที่ใหคนหาไดรับแลว 
แตทําหาย แลวใหกลับมาคนหา
ใหม  

- จัดทําแบบฟอรมเพื่อขอ
ใหบริการคนหาเอกสาร 
โดยเอกสารที่ใหคนหาตองรับ
อนุญาตจากผูมีอาํนาจสั่งการ 
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ตารางท่ี 5.1 ปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขปญหา  (ตอ) 
 

ภาระงาน ปญหา/อุปสรรคที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงาน 

แนวทางการแกไขปญหา 
และอุปสรรค 

6. การลงเวลาปฏิบัติราชการ 1. ไมมาลงเวลาปฏบิัติราชการ
ทุกวัน 
2. บางครั้งไปราชการกบั
มหาวิทยาลัยฯ หรือหนวยงาน
อื่น ๆ แตไมแจงใหธุรการทราบ 
หรือไมไดนาํสั่งไปราชการมา
ใหกับธุรการ ทาํใหไมทราบ
สาเหตขุองการไมลงชื่อปฏิบัติ
ราชการ 
3. ไมสามารถติดตอได กรณีตอง
ตามใหมาลงชื่อปฏิบัติงาน 

- การทาํการตรวจสอบและชี้แจง
การลงเวลาปฏบิัติงาน กรณี
ติดตอไมไดใหจัดทําบันทึกแจงไป
ยังหัวหนาสาขาวชิา/ หวัหนา
หนวยงาน ใหทาํการติดตามใหมา
ลงเวลาปฏิบัติงาน  

7. การดูแลเกี่ยวกับการลา 1. กรอกรายละเอียดใน
แบบฟอรมการลาไมครบถวน 
2. ใชแบบฟอรมไมตรงกับ
ประเภทของการลา 
3. ไมสงใบลาลวงหนาหรือสง
ใบลายอนหลัง  
4. ไมผานหวัหนาตามขั้นตอน 

- เขียนแบบฟอรมทีถู่กตองเปน
ตัวอยางไว เพื่อปองกันการเขียน
เอกสารไมครบถวน 
- จัดทําขั้นตอนการลา และ
ระเบียบการลาประเภทตาง ๆ  
ไวบริการ 

8. ถายเอกสาร 1. เขียนรายละเอียดในการจะ
ใหบรกิารถายเอกสารไมชัดเจน 
 
2. ใหเอกสารชา แตตองการ
ดวน  

- กอนรับเอกสารจากผูใชบริการ
ตองตรวจสอบเอกสารกอน เมื่อ
ไมเขาใจใหสอบถามทันท ี
- กําหนดระยะเวลาการใหบริการ
ถายเอกสารและรบัเอกสารคืน 
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 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
จากปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานงานธุรการและงานสารบรรณ ภายในคณะ

วิทยาการจัดการขางตน ผูปฏิบัติงานมีขอเสนอแนะเพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพและเปนไปดวย
เรียบรอยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) การทําหนังสือราชการ ควรเขียนใหเขาใจงาย เขียนใหเขาใจตรงกัน เขียนใหตรง
เปาหมาย การใชถอยคํา สํานวน ควรเขาใจงาย ไมใชถอยคําที่มีความหมายหลายทาง ความใดอางถึง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ตองระบุใหชัดเจน 

๒) กอนสงหนังสือราชการทุกครั้งเจาของเรื่องควรตรวจสอบความเรียบรอยของหนงัสอืและ
สิ่งที่สงมาดวย และการจาหนาซองถึงตัวผูรับวาถูกตองหรือไม 

๓) ควรมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานสารบรรณใหเปนระบบเดียวกันทั้งหมดโดยเฉพาะ
การนําระบบอิเล็คทรอนิคสมาใชทุกขั้นตอนของระบบงานสารบรรณ โดยจัดใหมีโปรแกรมระบบงาน
สารบรรณ เพื่อจัดทํารูปแบบหนังสือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อใหเปนแนวเดียวกัน 

๔) กรณีเปนเรื่องดวน เจาของเรื่องควรมีการประสานงานในเรื่องดังกลาวดวยวาจา หรือ
ทางโทรศัพท เพื่อจะไดไมเกิดปญหาในภายหลัง 

๕) จัดอบรมสัมมนาใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณทุกคนใหมีความรูความเขาใจใน
ระเบียบวิธีการทํางานสารบรรณดวยการฝกปฏิบัติจริงตลอดจนใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๖) ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและสงเสริมความกาวหนาของเจาหนาที่งานสารบรรณให 
ความกาวหนาเทาเทียมกับในวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกเจาหนาที่ 
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