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ค ำน ำ 
 

งำนธุรกำร คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน

ด้ำนธุรกำรขึ้น เพื่อให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ งำนร่วมกัน 

กล่ำวว่ำ งำนธุรกำรเป็นงำนหลักของพนักงำนเปรียบเสมือนประตูผ่ำนส ำหรับกำรติดต่อกับส ำนักงำน

ภำยนอกและภำยในของบุคลำกรในส ำนักงำนเอง เป็นงำนที่ต้องกำรควำมถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้   

ถ้ำศึกษำโดยละเอียดของงำนธุรกำรแล้ว จะเห็นได้ว่ำงำนธุรกำรเป็นงำนหลักงำนหนึ่งที่ส่งเ สริม

สนับสนุนงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึน้หรือในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยงำนธุรกำร สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถปฏิบัติแทนกันได้ หำกข้อควำมของคู่มือมีควำมผิดพลำดประกำร

ใด หรือหำกมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนหน่วยธุรกำร ขอน้อม

รับไว้ด้วยควำมยินดีและพรอ้มที่จะปรับปรุงแก้ไข เพื่อควำมถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป 

 

  วรรณกำนต ์ สุขประเสริฐ 

 เจ้ำหนำ้ทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
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บทท่ี ๑ 

บทน า 

 

๑.๑ ประวัติความเป็นมา  

คณะวชิำวิทยำกำรจัดกำร  วทิยำลัยครูนครสวรรค์ ตั้งขึน้เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕3๗   หลังจำกมีกำร

ประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิทยำลัยครู  พ.ศ. ๒๕๒๗  โดยโอนภำควิชำสหกรณ์จำกคณะวิทยำศำสตร์  

ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และภำควิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ จำกคณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์เข้ำมำสังกัดในคณะฯ  โดยใช้ชื่อว่ำ  คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำร เมื่อแรกตั้งคณะวิชำ

วิทยำกำรจัดกำรมีภำควิชำทั้งหมด ๓ ภำควิชำ คือ ภำควิชำบริหำรธุรกิจ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และ

ภำควิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรแบ่งภำควิชำในครั้งแรกนี้ยังไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย  เพรำะยังไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำร  ต่อเมื่อผ่ำนคณะกรรมกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรและ

ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว  จึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่  ๑๗ เมษำยน พ.ศ. 

๒๕๓๐  โดยให้คณะวิชำวิทยำกำรจัดกำรประกอบด้วยภำควิชำ  ๓ ภำควิชำ  ภำควิชำบริหำรธุรกิจ 

และสหกรณ์ ภำควิชำเศรษฐศำสตร์  และภำควิชำกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 เนื่องจำก  พันธกิจของวิทยำลัยครูมีมำกขึ้นไม่เพียงแต่ผลิตบัณฑิตวิชำชีพครูเท่ำนั้น ยังมีกำร

ผลิตบัณฑิตสำยวิชำชีพอื่นๆ  อีกหลำยสำขำ  กระทรวงศึกษำธิกำร  จึงได้ขอพระรำชทำนนำมใหม่      

แก่วิทยำลัยครูทั่วประเทศทั้ง  ๓๖  แห่ง เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจที่มีอยู่ พระบำทสมเด็จ            

พระเจำ้อยู่หัวจงึได้พระรำชทำนนำมว่ำ  “สถำบันรำชภัฏ”  เมื่อวันที่  ๑๔  กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗   รัฐบำลของนำยกรัฐมนตรีชวน  หลีกภัย  ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบัน

รำชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๓๘   ต่อรัฐสภำ และพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ลง

พระปรมำภไิธย  เมื่อวันที่  ๑๙  มกรำคม  พ.ศ. ๒๕๓๘   ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีได้ประกำศใน

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่  ๑๑๒  ตอนที่  ๔  ลงวันที่  ๒๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๓๘  พระรำชบัญญัติ 

ฉบับนี้ท ำให้สถำบันรำชภัฏมีโครงสร้ำงเปลี่ยนแปลงจำกเดิม  สำมำรถเปิดสอนได้ในระดับที่สูงกว่ำ

ปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ ชื่อส่วนรำชกำรต ำแหน่งทำงกำรบริหำรอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  คณะวิชำ

วิทยำกำรจัดกำรเปลี่ยนเป็น “คณะวทิยำกำรจัดกำร”  หัวหนำ้คณะวชิำเปลี่ยนเป็น “คณบดี” 

 ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๔๗   เมื่อมีกำรปรับปรุงระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดินใหม่  และให้สถำบัน

รำชภัฏที่จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘  มีฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๑๐ มิถุนำยน  พ.ศ. ๒๕๔๗   และประกำศ

ในรำชกิจจำนุเบกษำ  เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
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 เมื่อเริ่มเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  คณะวิทยำกำรจัดกำร  ด ำเนินกำรบริหำรงำนใน

รูปแบบมีภำควิชำ  โดยจัดเป็น  ๒ ภำควิชำ  ๑ ส ำนักงำนดังนี้ คือ  ๑) ภำควิชำบริหำรธุรกิจ               

๒) ภำควิชำนิเทศศำสตร์และอุตสำหกรรมบริกำร  และ  ๓) ส ำนักงำนคณบดี  

 ในปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๒  ได้มกีำรปรับเปลี่ยนโครงสรำ้งกำรบริหำรใหม่ โดยยกเลิกภำควิชำและ

กลับไปด ำเนินกำรในรูปแบบสำขำวิชำ  โดยแบ่งออกเป็น ๗ สำขำวิชำ  กับ ๑ ส ำนักงำนคณบดี  ซึ่ง

สำขำวิชำทั้งหมดประกอบด้วย  

๑. สำขำวิชำกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร 

๒. สำขำวิชำกำรบัญชีและกำรเงิน 

๓. สำขำวิชำกำรตลำด 

๔. สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

๕. สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

๖. สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 

๗. สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม  

 

ปรัชญา 

องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรที่ตอบสนองควำมต้องกำรและ

พัฒนำท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรที่สร้ำงวิทยำกำรเช่ียวชำญ เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้ีควำมเป็นผู้น ำและเป็นนักปฏิบัติงำน

ด้ำนกำรจัดกำรเชงิบูรณำกำรที่มคีุณภำพตำมมำตรฐำนสูก่ำรยอมรับในระดับที่กว้ำงมำกยิ่งขึน้ 

พันธกิจ 

๑) ผลิตบัณฑิตให้มีควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรที่มีคุณภำพ โดยยึดมั่นหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม  

๒) จัดกำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรที่ทันสมัยตอบสนองควำม

ต้องกำรและพัฒนำท้องถิ่น  

๓) สร้ำงสรรค์และพัฒนำงำนวิจัย กำรให้บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรเชิงบูรณำกำรให้มี

กำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำยสู่กำรถ่ำยทอดและพัฒนำท้องถิ่น 

๔) สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ำรงไว้ซึ่งกำรอนุรักษ์ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ 

ภูมปิัญญำท้องถิ่น รวมทั้งกำรสง่เสริมคุณภำพชวีิตและสิ่งแวดล้อม  
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๕) ศึกษำวิจัยสหวิทยำกำร และแสวงหำองค์ควำมรู้ใหม่เพื่อกำรพัฒนำสู่กำรยอมรับในระดับที่

กว้ำงมำกยิ่งขึน้ 

๖) บริหำรจัดกำรมุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อยกระดับมำตรฐำน

กำรศกึษำสู่กำรยอมรับในระดับที่กว้ำงมำกยิ่งขึน้ 

ค่านยิมร่วม(Shared Value)  FMS 

 F:  Focus Strategic Agility หมำยถึง มุ่งเน้นศักยภำพในกำรเข้ำถึง เข้ำใจ และใช้ประโยชน์

เพื่อกำรสรำ้งมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร 

 M: Managing for Innovation หมำยถึง กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรให้มีเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม 

 S: Smart System Perspective หมำยถึง กำรมองภำพรวมเพื่อประสมประสำนระบบงำน

อย่ำงมอือำชีพ 

 

อัตลักษณ์ 

บัณฑติเชี่ยวชำญงำน บูรณำกำรทักษะและคุณธรรม น ำวิทยำกำรสู่กำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

เอกลักษณ ์

แหลง่พัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรเชงิบูรณำกำรของท้องถิ่น 

 

ตราสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน 
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ(บธ.บ) หลักสูตร ๔ ป ีและหลักสูตร ๔ ปี เทยีบโอน 

- สำขำวิชำกำรตลำด 

- สำขำวิชำบริหำรทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร 

- สำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

หลักสูตรบัญชีบัณฑติ(บช.บ) หลักสูตร ๔ ป ีและหลักสูตร ๔ ปีเทียบโอน 

- สำขำวิชำกำรบัญชี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) หลักสูตร ๔ ป ี

- สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ แขนงวชิำเศรษฐศำสตร์กำรเงนิและกำรธนำคำร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ.)  หลักสูตร ๔ ป ี

- สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑติ หลักสูตร ๔ ป ี

- สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ แขนงวชิำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพันธ์ 

- สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ แขนงวชิำกำรสื่อสำรมวลชน 

 

1.2  ความเป็นมาในการจัดท าเล่มคู่มือการปฏิบัติงาน 

บุคลำกรในหน่วยงำน ตองมีกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและสมรรถนะในกำรท ำงำนเพื่อ

ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนอำชีพของตนเอง จึงจ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำตนเองให้ก้ำวทันกับกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในปัจจุบัน ประกอบกับกำรต่อสัญญำจ้ำงของพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ

ต ำแหน่งประเภทสนับสนุนวิชำกำร ตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ว่ำด้วยกำรบริหำร

งำนบุคคลส ำหรับพนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์                       

พ.ศ. 2557 ข้อ 13 (ค) (1) กำรต่อสัญญำจ้ำงครั้งที่หนึ่ง ผู้ขอต่อสัญญำจ้ำง จะต้องผ่ำนกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ และเฉพำะพนักงำนใน

สถำบันอุดมศกึษำต ำแหน่งประเภททั่วไปวิชำชีพเฉพำะ หรอืเชี่ยวชำญเฉพำะต้องมีคู่มอืปฏิบัติงำนที่เป็น

ปัจจุบัน โดยควำมเห็นชอบของหัวหน้ำหน่วยงำนที่สังกัดไม่น้อยกว่ำหนึ่งผลงำน ในกรณีที่ผ่ำนกำร

ประเมินให้ตอ่สัญญำจำ้งอกีสี่ปี 

ดังนั้นคูมือกำรปฏิบัติงำนจึงเปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มีจุดเริ่มต้นและ

จุดสิ้นสุดของกำรท ำงำน โดยระบุขั้นตอนและรำยละเอียดต่ำง ๆ ของกำรท ำงำน และสำมำรถให้

ผู้ปฏิบัติงำนไวใช้อำงอิงไมใหเกิดควำมผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน กำรจัดท ำคูมือกำรปฏิบัติงำนอำจท ำ

เป็นผังงำน (Work Flow) ของกระบวนกำร หรือขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน เช่น รำยละเอียดวิธีกำรท ำงำน

ของแตล่ะขัน้ตอนย่อย เอกสำร ที่ใช้ประกอบกำรด ำเนินงำน แบบฟอร์มตำ่ง ๆ เป็นต้น 
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๑.3 วัตถุประสงค ์

๑.3.๑ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร ได้ทรำบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่

ถูกต้อง 

๑.3.๒ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศกึษำของผู้ที่จะปฏิบัติงำนธุรกำร และผูท้ี่สนใจทั่วไปให้สำมำรถ

ท ำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ไม่ผิดพลำด และมีประสิทธิภำพ 

๑.3.๓ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรศึกษำของผู้ที่จะได้รับมอบหมำยภำระงำนใหม่ในกำรปฏิบัติงำน

ธุรกำร 

 

๑.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.4.๑  ผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำร สำมำรถเรียนรู้วิธีกำรเกี่ยวกับงำนทำงด้ำนธุรกำร     

ที่ถูกต้อง เข้ำใจง่ำย และรวดเร็ว 

1.4.2  เป็นแนวปฏิบัติ ส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนธุรกำรคณะวิทยำกำรจัดกำรให้เป็นไป

ในทิศทำงเดียวกัน 

1.4.3  เป็นมำตรฐำนของงำนและเป็นแนวปฏิบัติเมื่อกำรหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงำนทดแทนกัน    

ในอนำคต 

 

๑.5 ขอบเขตของคู่มือ 

คู่มอืกำรปฏิบัติงำนธุรกำร ฉบับนี ้ เป็นคู่มอืที่จัดท ำขึน้เฉพำะกำรปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำร ภำยใน

คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  เพื่อให้ทรำบถึงแนวทำงหรือข้อสรุปของ

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน วิธีปฏิบัติ กระบวนกำรสื่อสำร รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง   

 

๑.6 ค าจ ากัดความเบื้องต้น 

ความหมายของงานธุรการ  

งานธุรการ หมำยถึง “งำน ร่ำง พิมพ์ โต้ตอบ ติดตอ่ประสำนงำน ไม่ว่ำจะเป็นทำงหนังสือ กำร

พูด และกำรสื่อสำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร ซึ่งมิใช่งำน

วิชำกำร”  

ความส าคัญของงานธุรการ  

กำรบริหำรงำนธุรกำรนับได้ว่ำเป็นบันไดขั้นแรกในกำรท ำงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในทุกระดับ

ที่ต้องใช้กำรสื่อสำรเป็นสื่อในกำรปฏิบัติงำน กำรติดต่อสื่อสำรประกอบด้วย สำร ผู้ส่งสำร และผู้รับ

สำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจะต้องเป็นสื่อในกำรน ำสำรจำกผู้ส่งสำรไปยังผู้รับสำร เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำร

ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรท ำงำนตำมภำรกิจต่อไป เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ       
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ในกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อย่ำงดีและมีคุณภำพ ทั้งนี้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำง ๆ ย่อมต้อง

อำศัยกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรเป็นส ำคัญ ดังจะเห็นได้จำกมีกำรก ำหนดให้มีงำนธุรกำร           

ในทุกหน่วยงำน ดังนัน้งำนธุรกำรจงึเปรียบเสมือนกลไกที่ส ำคัญของหน่วยงำนที่จะขำดไปหรอืไม่มีไมไ่ด้  
 

“หนังสือ” หมำยถึงเอกสำรต่ำง ๆ ที่รำชกำรจัดท ำขึ้น รวมทั้งเอกสำรที่บุคคลภำยนอกส่ง

มำยังหนว่ยรำชกำร เมื่อเจำ้หนำ้ที่รับไว้ก็ถือเป็นหนังสอืรำชกำรประเภทหนึ่ง  
 

“หนังสือราชการ” หมำยถึง เอกสำรที่เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำร ซึ่งได้แก่เอกสำร 6 

ประเภท ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตร ีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526  
 

“การวเิคราะห์หนังสือ” หมำยถึง กำรกลั่นกรองเรื่องให้ผู้บังคับบัญชำวินจิฉัยสั่งกำร 
  

“การเกษียนหนังสือ” หมำยถึง กำรเขียนควำมเห็นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรวินิจฉัย สั่งกำร 

เพื่อให้ผู้รับหนังสือได้เข้ำใจวัตถุประสงค์ และสำมำรถน ำไปปฏิบัติตำมที่ระบุไว้  
 

“ส่วนงาน” หมำยถึง คณะ สถำบัน สำนัก วิทยำลัย และหนว่ยงำนที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นที่มีฐำนะ

เทียบเท่ำคณะตั้งขึ้นโดยกำรตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และหมำยควำมรวมถึง คณะ สถำบัน ส ำนัก 

วิทยำลัย และหน่วยงำนที่ เรียกชื่อย่ำงอื่นที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ  ที่จัดตั้งโดยอ ำนำจของสภำ

มหำวิทยำลัยและพระรำชบัญญัติกำรบริหำรส่วนงำนภำยในสถำบันอุดมศกึษำ  
 

“เคร่ืองพมิพ์” หมำยถึง เครื่องพมิพ์ดดี เครื่องพมิพ์คอมพิวเตอร์  
 

“ระเบียบ” หมำยถึง ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 และ 

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2548  
 

“ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมำยถึง กำรรับ-ส่งข้อมูลข่ำวสำร หรือหนังสือ

รำชกำรผ่ำนระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอเิล็กทรอนิกส์  
 

“หน่วยงานภายใน” หมำยถึง หนว่ยงำนภำยในสังกัด มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

“หน่วยงานภายนอก” หมำยถึง หน่วยงำนภำครัฐภำยนอกมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ /

หนว่ยงำนภำคเอกชน/บุคคลภำยนอก  
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1.7  คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
 

กำรปฏิบัติงำนธุรกำรให้มีคุณภำพนั้น ผูป้ฏิบัติงำนควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรอำ่น กำรตคีวำมและสรุปสำระส ำคัญ  

2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในโครงสรำ้ง ภำระงำนและภำรกิจของหน่วยงำน  

3. รู้จักบทบำทภำรกิจหน้ำที่ของตนเองและมีควำมรับผดิชอบต่อตนเองและหน่วยงำน  

4. มีควำมสำมำรถในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของงำน (เอกสำร)  

5. มีควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดงำนในช่วงระยะเวลำต่ำงๆ ได้  

6. มีควำมรักและศรัทธำในงำนที่รับผดิชอบ  

7. ท ำงำนอย่ำงเต็มใจ เต็มศักยภำพ และเต็มเวลำ 

8. เป็นผู้รักษำระเบียบวินัยอย่ำงเคร่งครัด  

9. มีควำมรูแ้ละสำมำรถใช้งำนในระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 
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บทท่ี ๒ 

โครงสร้างการบริหารและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

 

๒.๑ โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
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ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร-เศรษฐศำสตร์-คอมพิวเตอร์

ธุรกจิ-นิเทศศำสตร์-กำรทอ่งเท่ียวและกำรโรงแรม,ประธำนสโมสร

นักศึกษำคณะฯ,หัวหน้ำศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวชิำกำรทำงด้ำนกำร

วิจัยและนวัตกรรม,หัวหน้ำศูนย์ให้ค ำปรึกษำฯ,หัวหน้ำศูนย์ฝึก

ประสบกำรณ์ฯ,หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี,เจำ้หน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป

คณะ 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ (กจ. )  จ ำนวน 13  ท่ำน 

ประกอบด้วย คณบดี, รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร, รองคณบดี

ฝ่ำยบริหำรและงบประมำณ, รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร

นักศึกษำและกิจกรรมพิเศษ, กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภำยนอก 4 ท่ำน กรรมกำรตัวแทนคณำจำรย์ 2 ท่ำน, 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี, นักวิชำกำรศึกษำ 2 ทำ่น  

 

ที่ปรึกษำคณบดี  จ ำนวน 1 ทำ่น 

 

 

คณบดีคณะวทิยำกำรจัดกำร 

 

รองคณบดีฝำ่ยวชิำกำร 
รองคณบดีฝำ่ยบรหิำรและ

งบประมำณ รองคณบดีฝำ่ยกจิกำรนักศึกษำและกิจกรรมพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดี  จ ำนวน 2 ท่ำน ประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ย

วจิัยและนวัตกรรม และผูช้่วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพและ

มำตรฐำนกำรศึกษำ 

 

หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี สำขำวิชำ  7 สำขำ ประกอบด้วย สำขำวิชำ
กำรบัญชี, กำรตลำด, กำรบริหำรทรัพยำกร

มนุษย์และกำรจัดกำร, เศรษฐศำสตร์ , 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นิเทศศำสตร์ และกำร

ทอ่งเท่ียวและกำรโรงแรม 

-กลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร 

-กลุ่มงำนวชิำกำรและบริกำรกำรศึกษำ 

-กลุ่มงำนกำรคลังและพัสดุ 

 

ศูนย์กำรขับเคล่ือนตำมนโยบำยคณะ จ ำนวน 4 ศูนย์ 

ประกอบด้วย ศูนย์ให้ค ำปรึกษำ แนะแนะกำรศึกษำเชิงรุก

และบริกำรวิชำกำร, ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร

ทำงด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์

วิชำชีพ สหกิจและประกันคุณภำพกำรศึกษำ และศูนย์

ประสำนงำนบัณฑิตนำนำชำติ 



~ ๑๒ ~ 

 

 

2.1.1 คณะผู้บริหาร 

รายชื่อ             ต าแหน่ง 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์ สิงหท์องชัย  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
 

2. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ปรียำนันท์  โพธิ์ศิรวัฒน์  รองคณบดีฝำ่ยวิชำกำร  

 
 

3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลักษมี  งำมมศีรี  รองคณบดีฝำ่ยบริหำรและงบประมำณ  

 
 

4. อำจำรย์รตบิดี  สิทธิปัญญำ  รองคณบดีฝำ่ยกิจกำรนักศึกษำและ 

 กิจกรรมพิเศษ  

 
 

5. อำจำรย์จติำพัชญ์ ไชยสิทธิ์  ผูช่้วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพและ 

 มำตรฐำนกำรศกึษำ 

 
    

6. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์สำลินี อินทพิบูลย์  ที่ปรึกษำคณบดี 

 
 

7. นำงปรำถนำ  เจียมจตุรงค์  หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี 

 คณะวทิยำกำรจัดกำร 

 
 

 

 

 

http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/DFwrcKxesRi20170802102418.png
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http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/8tM8Ib2iX2820170802102727.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/eQFBhTBMiAm20170802102712.png
http://ms.nsru.ac.th/manage/img_person/KhfMVHQ6C7a20170531224006.jpg


~ ๑๓ ~ 

 

 

๒.1.2 คณะกรรมการบริหารคณะ 

  รำยชื่อ     ต ำแหน่ง 

1. ผูช่้วยศำสตรจำรย์ ดร.มำนิตย์  สิงหท์องชัย คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ปรียำนันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร 

3. ผูช่้วยศำสตรจำรย์ ดร.ลักษมี  งำมมศีรี รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและงบประมำณฯ 

4. อำจำรย์รตบิดี  สทิธิปัญญำ   รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและกิจกรรมพิเศษ 

5. อำจำรย์จติำพัชญ์  ไชยสิทธิ์   ผูช่้วยคณบดีฝำ่ยประกันคุณภำพและมำตรฐำน 

กำรศกึษำ และหัวหน้ำสำขำวิชำคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

6. ผู้ช่วยศำสตรจำรย์สำลินี  อินทพิบูลย์  ที่ปรึกษำคณบดี 

7.นำงปรำถนำ  เจียมจตุรงค์   หัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี คณะวิทยำกำรจัดกำร 

8. ผูช่้วยศำสตรจำรย์จำรุวรรณ  ชอบประดิถ หัวหนำ้ศูนย์ให้ค ำปรึกษำแนะแนวเชิงรุกและ 

บริกำรวิชำกำร 

9. อำจำรย์สิรกิำญจน์  สิงหท์องชัย  หัวหนำ้ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรด้ำนกำรวิจัย 

และนวัตกรรม 

10.อำจำรย์ ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม  หัวหนำ้ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วชิำชีพ สหกิจและประกัน 

คุณภำพกำรศกึษำ และหัวหนำ้สำขำวิชำกำรบริหำร

ทรัพยำกรมนุษย์และกำรจัดกำร 

11.อำจำรย์มัลลิกำ  ภูมะธน  หัวหนำ้ศูนย์ประสำนงำนบัณฑตินำนำชำติ และหัวหน้ำ 

สำขำวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 

12.อำจำรย์เฉลิมเกียรติ  ปรัชญำพันธ์  หัวหนำ้สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 

13.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วริศรำ เหล่ำบ ำรุง หัวหนำ้สำขำวิชำกำรบัญชี 

14.อำจำรย์นรำธิป  ภักดีจันทร์   หัวหนำ้สำขำวิชำกำรตลำด 

15.อำจำรย์ ดร.วรวิทย์  พัฒนำอิทธิกุล  หัวหนำ้สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ 

16.นำยกิตติศักดิ์  สีหำมำตย์   ประธำนสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๔ ~ 

 

 

2.1.3 คณะกรรมการประจ าคณะ 

รำยชื่อ          ต ำแหน่ง 

1. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำนิตย์  สิงหท์องชัย ประธำนคณะกรรมกำร 

2. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ปรียำนันท์ โพธิ์ศิรวัฒน์ รองประธำน  

3. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลักษมี  งำมมศีรี กรรมกำร  

4. อำจำรย์รตบิดี  สิทธิปัญญำ กรรมกำร  

5. นำยเสริม  เค้ำสงวนศิลป์ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 

6. ผูช่้วยศำสตรำจำรย์ ดุสติ  ภูต่ระกูล กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 

7. นำยสมชัย  เจริญชัยฤทธิ์   กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 

8. นำยวิรัช  ตั้งประดษิฐ์ กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ 

9. อำจำรย์อธิกัญญ์   แพรตว่น กรรมกำรตัวแทนคณำจำรย์ 

10. อำจำรย์สุวชัช  พิทักษ์ทิม กรรมกำรตัวแทนคณำจำรย์ 

11. นำงปรำถนำ  เจียมจตุรงค์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

12. นำงสำวพิกุล  แก้วแดง ผูช่้วยเลขำนุกำร 

13. นำงธนิดำ  อินภิชัย ผูช่้วยเลขำนุกำร 

 

  

2.1.4 โครงสร้างการบริหารของส านักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนา้ส านักงานคณบดี 

คณะวิทยาการจดัการ 

กลุ่มงานบริหารและธุรการ 

- นำงสำวจ ำเนียร เกิดสวัสดิ์ 

-นำงสำววรรณกำนต์ สุขประเสริฐ 

- นำยภำนุวัตร์ แตงนวลจันทร์ 

 

กลุ่มงานวิชาการและบริการการศึกษา 

- นำงธนดิำ อนิภิชัย 

- นำงสำวพกิุล แก้วแดง 

- นำยหิรัญ ศรีพินทุศร 

- นำงสำวดำริน จันทร์อร่ำม 

 

กลุ่มงานการคลังและพสัด ุ

- นำงสำวลักษณำ ยิ้มจ ำรัส 

- นำงสำวจิรำพร เชิญขวัญ 

- นำงสำววรวร์ี บุญสิน 

- นำงสำวสุกญัญำ กลัดเชยดี 



~ ๑๕ ~ 

 

 

 รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานคณบดี 

           รำยชื่อ       ต ำแหน่ง 

1. นำงปรำถนำ  เจียมจตุรงค์   หัวหนำ้ส ำนักงำนคณบดี 

2. นำงสำวจ ำเนียร เกิดสวัสดิ์   พนักงำนพิมพ์ดีด 3 

3. นำยภำนุวัตร์  แตงนวลจันทร์   เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 

4. นำงธนิดำ    อินภิชัย    นักวิชำกำรศกึษำ 

5. นำงสำวพิกุล   แก้วแดง   นักวิชำกำรศกึษำ 

6. นำยหิรัญ   ศรพีินทุศร   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

7. นำงสำวดำริน จันทร์อรำ่ม   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

8. นำงสำวลักษณำ ยิ้มจ ำรัส   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

9. นำงสำวจิรพร เชญิขวัญ   เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

10.นำงสำววรวีร์ บุญสิน    เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

11.นำงสำวสุกัญญำ กลัดเชยดี   เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  

12.นำงสำววรรณกำนต์  สุขประเสริฐ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 

 

 

 
 



~ ๑๖ ~ 

 

 

2.1.5 บุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 

 

 

              สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 
  
 

 



~ ๑๗ ~ 

 

 

      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๘ ~ 

 

 

       สาขาวิชาการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๑๙ ~ 

 

 

    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 

 

 

 

 



~ ๒๐ ~ 

 

 

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

 

 

 

 



~ ๒๑ ~ 

 

 

    สาขาวิชาการบัญชี 

 

 

 

 

 



~ ๒๒ ~ 

 

 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 

 



~ ๒๓ ~ 

 

 

                    

2.1.6 บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการ 

 

      ส านักงานคณบดี 

 

                  



~ ๒๔ ~ 

 

 

2.2 ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 

ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  

คณะวิทยำกำรจัดกำร เป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับปริญญำตรี 

ภำรกิจหลักของคณะวิทยำกำรจัดกำร ได้แก่ กำรผลิตบัณฑิต กำรพัฒนำงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร 

และกำรท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม  

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง  

1. เป็นสำยงำนที่เป็นเหมอืนคนกลำงที่จะคอยขับเคลื่อนให้กำรด ำเนนิงำนเป็นไปอย่ำงสะดวก  

เชน่ กำรให้บริกำร กำรตดิต่อประสำนงำน เป็นต้น  

2. ศกึษำ รวบรวมข้อมูล สถิต ิสรุปรำยงำน เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรส ำนักงำนด้ำนต่ำง ๆ 

3. ปฏิบัติงำนเลขำนุกำร เชน่ ร่ำงโต้ตอบหนังสอื เตรียมเรื่องและเตรียมกำร ส ำหรับกำร 

ประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ท ำรำยงำนกำรประชุมและรำยงำนอื่นๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร 

ประชุมและกำรปฏิบัติงำนอื่นที่เกี่ยวข้องส ำเร็จลุล่วงดว้ยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ 

4. งำนธุรกำร “เป็นนักประสำนและนักบริกำรที่ดี”  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

รับและส่งหนังสือ ทั้งภำยในและภำยนอกของคณะฯ งำนสำรบรรณและงำนธุรกำรต่ำงๆ 

ภำยในคณะฯ รวบรวมหนังสือเสนอผูบ้ังคับบัญชำตำมล ำดับ ร่ำงหนังสอืโต้ตอบทั้งภำยในและภำยนอก

คณะฯ เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตำมเรื่องและประสำนงำนรำชกำร ทั้งภำยในและภำยนอกคณะฯ  

จัดเก็บหนังสือ ค้นหำและอื่น ๆ ให้มคีวำมสะดวกรวดเร็ว 
 

ในทำงปฏิบัติ งำนสำรบรรณ หมำยถึง กำรบริหำรงำนเอกสำรทั้งปวง ตั้งแต ่กำรคิด ร่ำง เขียน 

อ่ำนแตง่ พิมพ ์จด ท ำส ำเนำ ส่งหรอืสื่อขอ้ควำม รับ บันทึก จดรำยงำนกำรประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ 

สั่งกำรตอบ ท ำ เก็บเข้ำที่ ค้นหำ ติดตำม และท ำลำย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ควำมสะดวก รวดเร็ว 

ถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ เพื่อประหยัดเวลำ แรงงำน และค่ำใช้จ่ำยจำกควำมหมำยของ              

“งำนสำรบรรณ” ท ำให้สำมำรถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ำยของงำนสำรบรรณว่ำเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ใดบ้ำง เริ่มตัง้แต ่ 

1. กำรผลิตหรอืจัดท ำเอกสำร (พิจำรณำ – คิด-ร่ำง-เขียน- ตรวจรำ่ง –พิมพ ์– ทำน -ส ำเนำ 

เสนอ – ลงนำม)  

2. กำรส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – น ำส่ง)  

3. กำรรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่ำย)  

4. กำรเก็บ รักษำ และกำรยืม  

5. กำรท ำลำย 
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บทท่ี 3 

                        หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบติังาน 

 

3.1 งานสารบรรณและงานธุรการ 
 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

งานสารบรรณ หมายถึง งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำร เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำ กำรรับ 

กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม จนถึงกำรท ำลำย” ซึ่งมีควำมหมำยครอบคลุมถึงงำนที่เกี่ยวกับเอกสำร

ทั้งหมด ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขบวนกำรเริ่มแรก จนถึงขั้นท ำลำยเอกสำร ทั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีกำรเก็บเอกสำรที่

ไม่จ ำเป็นไว้ในส่วนรำชกำรตอ่ไป  

จำกควำมหมำยของงำนสำรบรรณ  ท ำให้สำมำรถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ำยของ                

งำนสำรบรรณว่ำเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้ำง และเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องใด เช่นเริ่มตั้งแต่กำรผลิตเอกสำร    

หรอืจัดท ำเอกสำร กำรส่ง กำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรท ำลำย  
 

ความหมายของหนังสือราชการ หมายถงึ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่  

1. ส่วนรำชกำรถึงสว่นรำชกำร  

2. ส่วนรำชกำรถึงบุคคลภำยนอก  

3. หนว่ยงำนอื่นถึงส่วนรำชกำร  

4. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึน้เพื่อเป็นหลักฐำนในรำชกำร  

5. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึน้ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรอืข้อบังคับ  
 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือรำชกำรมี 6 ประเภท ได้แก่  

1. หนังสือภำยนอก คือ หนังสือตดิต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดำษตรำครุฑเป็นหนังสือ

ติดต่อระหว่ำงส่วนรำชกำร หรือส่วนรำชกำรมีถึงหน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร  หรือที่มีถึง

บุคคลภำยนอก 

๒. หนังสือภำยใน คือ หนังสือตดิต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกเป็นหนังสือ

ติดตอ่ภำยในกระทรวง ทบวง กรม หรอืจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม 

๓. หนังสือประทับตรำ คือ หนังสือที่ใชป้ระทับตรำแทนกำรลงช่ือของหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ
กรมขึน้ไป โดยใหห้ัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกอง หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับ

กรมขึน้ไป เป็นผู้รับผดิชอบลงช่ือย่อก ำกับตรำ 

๔. หนังสือสั่งกำร  ให้ใชต้ำมแบบที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแตจ่ะมีกฎหมำยก ำหนดแบบไว้  
โดยเฉพำะ หนังสือสั่งกำรม ี๓ ชนิด ได้แก่ ค ำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ  
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- ค ำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผูบ้ังคับบัญชำสั่งกำรใหป้ฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย ใช ้

กระดำษตรำครุฑ  

- ระเบียบ คือ บรรดำข้อควำมที่ผูม้ีอ ำนำจหน้ำที่ได้วำงไว้ โดยจะอำศัยอ ำนำจของ 

กฎหมำยหรือไมก่็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงำนเป็นกำรประจ ำ ใช้กระดำษตรำครุฑ  

- ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผูม้ีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดให้ใช้โดยอำศัยอ ำนำจของ 

กฎหมำยทีบ่ัญญัติใหก้ระท ำได้ ใช้กระดำษตรำครุฑ  

๕. หนังสือประชำสัมพันธ์  ให้ใช้ตำมแบบที่ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมำยก ำหนด

แบบไว้โดยเฉพำะ หนังสือประชำสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกำศ แถลงกำรณ์ และข่ำว  

- ประกำศ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรอืชีแ้จงให้ทรำบ หรอืแนะ 

แนวทำงปฏิบัต ิใช้กระดำษตรำครุฑ  

- แถลงกำรณ์ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพื่อท ำควำมเข้ำใจในกิจกำร 

ของทำงรำชกำร หรอืเหตุกำรณห์รอืกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดำษตรำครุฑ  

- ข่ำว คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ใหท้รำบ  

๖. หนังสือที่เจำ้หนำ้ที่ท ำขึน้ หรอืรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร คือ หนังสือที่ทำงรำชกำรท ำขึ้น  

นอกจำกที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น หรือหนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร หรือบุคคลภำยนอกมี

มำถึงส่วนรำชกำร และส่วนรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำร มี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง 

รำยงำนกำรประชุม บันทึก และหนังสืออื่น  

- หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกใหเ้พื่อรับรองแก่ บุคคล นิตบิุคคลหรือ 

หนว่ยงำนเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดใหป้รำกฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ ำเพำะเจำะจง ใช้กระดำษ

ตรำครุฑ  

- รำยงำนกำรประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผูม้ำประชุม ผูเ้ข้ำร่วมประชุม 

และมตขิองที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน  

- บันทึก คือ ข้อควำมซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ หรอืผูบ้ังคับบัญชำสั่ง 

กำรแก่ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่ หรือหน่วยงำนระดับต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรระดับกรม

ติดตอ่กันในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยปกติให้ใชก้ระดำษบันทึกข้อควำม  

- หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสำรอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของ 

เจ้ำหน้ำที่เพื่อเป็นหลักฐำนในทำงรำชกำร ซึ่งรวมถึง ภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ

ด้วย หรือหนังสือของบุคคลภำยนอก ที่ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของ

ทำงรำชกำรแลว้มีรูปแบบตำมที่กระทรวง ทบวง กรม จะก ำหนดขึ้นใชต้ำมควำมเหมำะสม เว้นแต่มีแบบ

ตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่องให้ท ำตำมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง  หลักฐำนกำรสืบสวนและ

สอบสวนและค ำรอ้ง เป็นต้น 

 



~ ๒๗ ~ 

 

 

ชั้นความเร็วของหนังสือ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด ำเนินกำรทำงสำรบรรณด้วยควำม

รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ  

๑. ด่วนที่สุด ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสอืนั้น  

๒. ด่วนมำก ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว  

๓. ด่วน ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติ เท่ำที่จะท ำได้  
 

ให้ระบุช้ันควำมเร็วด้วยตัวอักษรสีแดง ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง โดยให้ระบุค ำว่ำ 

ด่วนที่สุด ด่วนมำก หรือด่วน แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ต้องกำรให้หนังสือส่งถึงผู้รับภำยในเวลำที่ก ำหนด 

ให้ระบุค ำว่ำ ด่วนภำยใน แล้วลงวัน เดือน ปี และก ำหนดเวลำที่ต้องกำรให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้

เจ้ำหนำ้ที่สง่ถึงผู้รับ ซึ่งระบุบนหนำ้ซอง ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 

มาตรฐานตรา แบบพิมพ ์และซอง  

ระเบียบส ำนักนำยรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ได้แจง้เวียนค ำอธิบำยกำรพิมพ์

หนังสือรำชกำรภำษำไทยด้วยโปรแกรมกำรพมิพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดังนี้  

1. กำรตัง้ค่ำในโปรแกรมกำรพิมพ์  

-กำรตั้งระยะขอบหน้ำกระดำษ ขอบซ้ำย 3 เซนติเมตร ขอบขวำ 2 เซนติเมตร  

-กำรตั้งระยะบรรทัด ให้ใชค้่ำระยะบรรทัดปกติ คือ 1 เท่ำ หรอื Single  

-กำรกั้นค่ำไม้บรรทัดระยะกำรพิมพ์ อยู่ระหว่ำง 0-16 เซนติเมตร  

2. ขนำดครุฑ  

-ตรำครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำกระดำษตรำครุฑ และตรำครุฑสูง 1.5 

เซนติเมตร ใช้ส ำหรับกำรจัดท ำกระดำษบันทึกข้อควำม  

-กำรวำงตรำครุฑ ให้วำงห่ำงจำกขอบกระดำษบนประมำณ 1.5 เซนติเมตร  

3. กำรพิมพ์  

3.1 หนังสือภำยนอก  
 

3.1.1 กำรพิมพเ์รื่อง ค ำขึ้นต้น อ้ำงถึง สิ่งที่สง่มำด้วย ให้มรีะยะบรรทัดระหว่ำงกัน 

เท่ำกับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่ำก่อนหน้ำอีก 6 พอยท์  

3.1.2 กำรพิมพข์้อควำมภำคเหตุ ผล และภำคสรุป ให้มรีะยะบรรทัดระหว่ำงข้อควำม 

แตล่ะภำคห่ำงเท่ำกับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่ำก่อนหนำ้อีก 6 พอยท์  

3.1.3 กำรย่อหน้ำข้อควำม ให้มรีะยะย่อหน้ำตำมค่ำไม้บรรทัดระยะกำรพิมพเ์ท่ำกับ  

2.5 เซนติเมตร  

3.1.4 กำรพิมพค์ ำลงท้ำย ให้มรีะยะบรรทัดหำ่งจำกบรรทัดสุดท้ำยของภำคสรุป 

เท่ำกับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่ำก่อนหน้ำอีก 12 พอยท์  
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3.1.5 กำรพิมพชื์่อเต็มของเจ้ำของหนังสอื ให้เว้นบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัด  

3.1.6 กำรพิมพชื์่อสว่นรำชกำรเจำ้ของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัด จำก 

ต ำแหน่งของเจำ้ของหนังสอื  

3.2 หนังสือภำยใน  

3.2.1 ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อควำมก ำหนดขนำดตัวอักษร ดังนี้  

- ค ำว่ำ “บันทึกข้อควำม” พิมพ์ดว้ยอักษรตัวหนำขนำด 29 พอยท์ และปรับค่ำระยะ 

บรรทัดจำก 1 เท่ำเป็นค่ำแนน่อน 

-ค ำว่ำ “ส่วนรำชกำร วันที ่เรื่อง” พิมพ์ดว้ยอักษรตัวหนำขนำด 20 พอยท์  

3.2.2 กำรพิมพค์ ำขึน้ต้น ให้มรีะยะบรรทัดห่ำงจำกเรื่องเท่ำกับระยะบรรทัดปกติและ 

เพิ่มค่ำก่อนหนำ้อีก 6 พอยท์  

- กำรพิมพข์้อควำมเหตุ ผล ภำคสรุป และกำรย่อหนำ้ให้ถือปฏิบัติเชน่เดียวกับกำร 

พิมพ์หนังสอืภำยนอก  

-กำรพิมพชื์่อเต็มของเจ้ำของหนังสอื ให้เว้นระยะบรรทัดกำรพิมพ์ 3 บรรทัด           

จำกภำคสรุป  

3.2.3 จ ำนวนบรรทัดในกำรพิมพ์หนังสือรำชกำรในแต่ละหน้ำให้เป็นไปตำมควำม 

เหมำะสมกับจ ำนวนข้อควำม และควำมสวยงำม  

3.2.4 กำรพิมพห์นงัสอืรำชกำรแบบอื่นตำมที่ระเบียบก ำหนด ให้ถือปฏิบัติตำมนัย 

ดังกล่ำวข้ำงตน้โดยอนุโลม โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับรูปแบบของหนังสอืชนิดนัน้  

4. กระดำษตรำครุฑ ให้ใชก้ระดำษขนำดเอ ๔ พิมพ์ครุฑด้วยหมึกสีด ำ 

5. ซองหนังสอื ให้พิมพค์รุฑด้วยหมกึสีด ำที่มุมบนด้ำนซ้ำยของซอง 

 

2.การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในและหนังสือภายนอกมหาวิทยาลัย  

๑. ตรวจสอบรูปแบบหนังสือและดูเอกสำรแนบเรื่องให้ครบถ้วน  

๒. ลงทะเบียนรับเรื่องดว้ยคอมพิวเตอร์  

๓. จัดล ำดับควำมเร่งด่วนของหนังสือเพื่อน ำเสนอตำมควำมเหมำะสม  

๔. กำรรับหนังสือจ่ำหน้ำถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพำะให้ด ำเนินกำรดังนี้  

๔.๑ ในกรณีที่เป็นจดหมำยธรรมดำใหแ้ยกหนังสอืไว้ต่ำงหำกเพื่อน ำส่งบุคคลนั้น ๆ  

ทันที  

๔.๒ ในกรณีที่เป็นเอกสำรลงทะเบียนด่วนพิเศษ ให้ด ำเนินกำรบันทึกลงในทะเบียนรับ 

หนังสือจำกทะเบียนรับหนังสือรำชกำร ก่อนส่งใหเ้จ้ำของหนังสือทุกครั้ง และให้เจ้ำของหนังสอืลง

ลำยมอืชื่อรับหนังสือไว้เป็นหลักฐำนดว้ย  
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๕. กำรรับหนังสือในกรณีที่เป็นเรื่องลับ ให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรจดัส่งหนังสือลับฉบับดังกล่ำวให้

เจ้ำของหนังสือและลงลำยมือชื่อรับหนังสอืไว้เป็นหลักฐำนด้วย  

6. ประทับตรำรับหนังสอืที่มุมขวำด้ำนบนหนังสอืฉบับนั้น  

6.๑ เลขที่รับ ให้ลงเลขที่รับหนังสือโดยเรียงตดิต่อกันตำมปีงบประมำณ  

6.๒ ลงวัน เดือน ป ีและเวลำที่ได้รับหนังสอื  

7. เสนอหนังสอืให้กับคณบดี 

8.  ก่อนด ำเนินกำรจัดส่งหนังสอืไปยังกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้แยกเรื่องไว้ จะท ำกำร

ส ำเนำเพื่อมอบให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบต่อไป 

 

3.การส่งหนังสือราชการ  

หนังสือส่ง คือเอกสำรที่ส่งออกไปภำยนอก ม ี2 ลักษณะ ซึ่งมีขัน้ตอนกำรปฏิบัติ ดังนี้  

หนังสือส่งภายนอก 

๑. เจ้ำของเรื่องที่จะส่งหนังสือให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของหนังสือ  และพัสดุต่ำง ๆ ให้

เรียบร้อยแล้วบรรจุใส่ซอง ห่อ หรือกล่อง พร้อมจ่ำหน้ำซองถึงผู้รับ – ผู้ส่งให้ชัดเจน โดยถือปฏิบัติตำม

ระเบียบงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526  

๒. เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรรับหนังสือ เอกสำร และพัสดุที่ส่งมำจำกหน่วยงำนในสังกัด ตรวจสอบ

ควำมถูกต้องก่อนจัดส่ง  

๓. เจ้ำหน้ำที่จัดแยกประเภทของหนังสือ เอกสำรและพัสดุต่ำง ๆ ตำมควำมเร่งด่วน(ถ้ำเป็น

เรื่องเร่งด่วนที่จะส่งทันทีให้เจ้ำหน้ำที่น ำส่งถึงบุคคล /หน่วยงำนโดยตรงหรือส่งทำงโทรสำร) และ

ลักษณะของกำรสง่หนังสอืรำชกำรมดีังนี้  

๓.๑ จดหมำยแบบธรรมดำ  

๓.๒ จดหมำยด่วนพิเศษ  

๓.๓ จดหมำยลงทะเบียน  

๓.๔ พัสดุ  

๔. จัดส่งจดหมำยไปที่กองกลำง เพื่อส่งออกไปภำยนอก  

หนังสือส่งภายใน  

1. ให้ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  

2. ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จำกหน่วยงำนผู้สง่ ถึงหนว่ยงำนผู้รับ  

ลำยมือชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หำกเป็นหนังสือเร่งด่วนจะประสำนทำงโทรศัพท์ก่อนแล้วจะ

ด ำเนนิกำรน ำส่งหนังสือไปยังหนว่ยงำนนั้นอีกครั้ง 
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4. การจัดเก็บ การยืม และท าลายหนังสือราชการ ให้ทุกส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  

กำรเก็บรักษำหนังสือ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  

-เก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จใหอ้ยู่ในควำมรับผดิชอบของเจ้ำของ

เรื่อง โดยใหก้ ำหนดวิธีกำรเก็บให้เหมำะสมตำมขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน  

-กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่

จะต้องปฏิบัติตอ่ไปอีก  

-กำรเก็บไว้ตรวจสอบ คือ กำรเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ ำเป็นต้องใช้ในกำร

ตรวจสอบเป็นประจ ำ  

การท าลายหนังสือ ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บ

หนังสือส ำรวจหนังสือที่ครบก ำหนดจัดกำรเก็บในปีนั้น จัดท ำบัญชีรำยชื่อหนังสือเพื่อขอท ำลำย เสนอ

หัวหนำ้ส่วนรำชกำร เพื่อพิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรท ำลำยหนังสอื โดยมีหนำ้ที่ดังนี ้ 

-พิจำรณำหนังสือที่ขอท ำลำย  

-พิจำรณำว่ำหนังสือฉบับใดควรท ำลำย หรอืควรขยำยเวลำกำรเก็บไว้  

-รำยงำนผลกำรท ำลำย 
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5.ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับหนังสือ 

- รับหนังสือจำกหน่วยงำนธุรกำรกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์

หนว่ยงำนภำยนอก หรอืคณำจำรย์ในคณะฯ จัดล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วนของหนังสอืหรอืเอกสำร 

- ประทับตรำรับหนังสือที่ธุรกำรของคณะฯ ที่มุมขวำด้ำนบนหนังสือหรือเอกสำรแล้วลงรับ         

วันเดือนปีและเวลำ 

- บันทึกข้อมูลหนังสือหรือเอกสำรลงในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งกลั่นกรองเอกสำรว่ำส่งไป

ยังผูร้ับบุคคลใด 

- จัดเรียงหนังสอืหรอืเอกสำรเข้ำแฟ้มงำนธุรกำรเพื่อเสนอต่อคณบดีคณะฯ 

- เมื่อคณบดี สั่งกำร มอบ หรอืแจ้ง บุคคลใดใหเ้จ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรตำมที่คณบดี     

สั่งกำร และงำนธุรกำรท ำส ำเนำมอบหรอืแจง้บุคคลนั้น ส่วนส ำเนำอีก 1 ฉบับจัดเก็บใส่แฟ้มพรอ้มแยก

ประเภทของหนังสอืหรอืเอกสำรตำมที่ก ำหนด แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 5 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิานรับหนังสือหน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก / คณาจารย์ในคณะฯ 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

 

  

  หนังสือภำยนอก                    หนังสือภำยใน 

รับหนังสือจำกงำนธุรกำรมหำวทิยำลัย           รับหนังสือจำกคณะต่ำงๆ 

 

     งำนธุรกำร     • จัดล ำดับควำมส ำคัญ / เร่งดว่น 

 • ประทับตรำรับหนังสือท่ีมุมขวำบนหนังสือ / 

    ลงทะเบียนเลขรับ / ลงวันเดอืนปี / เวลำ 

  • บันทึกข้อมูลลงในคอมพวิเตอร์ 

  • จัดเรียงหนังสือเข้ำแฟม้เพื่อน ำเสนอ 
 

    คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    • สั่งกำร / มอบ / แจ้ง 
 

 

              งำนธุรกำร • ด ำเนนิกำรตำมท่ีคณบดีคณะวทิยำกำร 

   จัดกำรสั่งกำร 

 • ส ำเนำฯ มอบ แจง้ 

 • จัดเก็บใส่แฟม้ / พรอ้มแยกประเภทแฟม้ 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการปฏิบัตงิานรับหนังสือหน่วยงานภายใน / หนว่ยงานภายนอก / คณาจารย์  

 ในคณะฯ 
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6.ข้ันตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ) 

- คณบดีมอบหมำยงำนพิมพ์หนังสือหรือเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ

หรอืเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่คณบดีรำ่งหรอืก ำหนดให้ 

- เมื่อพิมพ์หนังสือหรือเอกสำรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกเลขทะเบียนส่งและวันที่ส่งหนังสือลง

ในสมุดทะเบียนหนังสือ บันทึกข้อควำม หรอืสมุดออกเลขที่หนังสอืของคณะฯ 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรงำนพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วเสนอแฟ้มให้คณบดีลงนำมใน

หนังสือหรอืเอกสำร 

- เมื่อลงนำมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท ำส ำเนำเก็บไว้ที่หน่วยงำนธุรกำรของคณะฯ และ

ด ำเนนิกำรจัดส่งเอกสำรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 6.1 

 

 ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 

  

คณบดีมอบหมำยงำนพิมพห์นังสอื –เอกสำร 

   

จัดพิมพร์ำยงำน – เอกสำร 

  

ออกเลขทะเบียนสง่และวันท่ีสง่หนังสือ 

  

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรงำนพมิพใ์ห้เรียบร้อย 

  

เสนอแฟม้คณบดี ลงนำมในเอกสำร 

   

ท ำส ำเนำเก็บไวท่ี้หน่วยงำน 

  

จัดส่งเอกสำรให้แกห่นว่ยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ภาพที่ 6.1 แสดงขัน้ตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายในมหาวทิยาลัย) 
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6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยฯ) 

- คณบดีมอบหมำยงำนพิมพ์หนังสือหรือเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ

หรอืเอกสำรตำมแบบฟอร์มที่คณบดีรำ่งหรอืก ำหนดให้ 

- เมื่อพิมพ์หนังสือหรือเอกสำรเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกเลขทะเบียนส่งและวันที่ส่งหนังสือลง

ในสมุดทะเบียนหนังสือ บันทึกข้อควำม หรอืสมุดออกเลขที่หนังสอืของคณะฯ 

- ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรงำนพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วเสนอแฟ้มให้คณบดีลงนำมใน

หนังสือหรอืเอกสำร เมื่อลงนำมเสร็จเรียบร้อยแลว้ใหท้ ำส ำเนำเก็บไว้ที่หนว่ยงำนธุรกำรของคณะฯ แล้ว 

น ำเอกสำรใส่ซอง A4 ตรำครุฑและจัดส่งเอกสำรให้หน่วยไปรษณีย์ของธุรกำรกลำง ส ำนักงำน

อธิกำรบดี เพื่อด ำเนนิกำรสง่เอกสำรไปหนว่ยงำนภำยนอก  แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 6.2 
 

                   ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 

 

คณบดีมอบหมำยงำนพิมพห์นังสอื – เอกสำร 

 

 จัดพิมพร์ำยงำน – เอกสำร  

  

ออกเลขทะเบียนสง่และวันท่ีสง่หนังสือ 

   

ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำรงำนพมิพใ์ห้เรียบร้อย 

   

เสนอแฟม้คณบดี ลงนำมในเอกสำร 

  

ท ำส ำเนำเก็บไวท่ี้หน่วยงำนธุรกำร 

  

น ำเอกสำรใส่ซอง A4 ตรำครุฑ 

  

จัดส่งเอกสำรให้หนว่ยไปรษณีย์ของธุรกำรกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

เพื่อด ำเนนิกำรส่งเอกสำรไปหนว่ยงำนภำยนอก 

 

ภาพที่ 6.2 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งหนังสือ (หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลัย) 
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7.ข้ันตอนการปฏิบัติงานเก็บหนังสือและการจัดเรียงแฟ้มเอกสาร 

 - คัดแยกประเภทหนังสือหรือเอกสำรพร้อมทั้งท ำส ำเนำเอกสำร แล้วแยกเป็นหมวดหมู่ให้

ชัดเจนตำมแฟม้เอกสำร 

- จัดเรียงเอกสำรใส่แฟ้มส ำหรับเก็บเอกสำรแล้วน ำเก็บใส่ตู้เอกสำรตำมเดิมโดยจัดเรียงแฟ้ม 

เริ่มจำกหมวด 1,2,3,.......ตำมล ำดับ แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 7 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเก็บหนังสือ / เอกสาร 

เร่ิมตน้ 

   

คัดแยกประเภทหนังสือ – เอกสำร 

 

ถ่ำยเอกสำรแลว้แยกเอกสำรเป็นหมวดหมู่ (ตำมแฟ้มเก็บเอกสำร) 

  

จัดเรียงเอกสำรใส่แฟม้ส ำหรับเก็บเอกสำร (เอกสำรใหมอ่ยู่บนสุด) 

 

ภาพที่ 7 แสดงขัน้ตอนการปฏิบัตงิานเก็บหนังสือ 

ตู้จัดเก็บหนังสือ-เอกสาร 
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8. การปฏิบัติงานด้านการประชุม 

 กำรประชุม หมำยถึง กำรที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้มำกระท ำกิจกรรมสื่อข้อควำมร่วมกัน 

อันจะน ำมำซึ่งควำมเข้ำใจที่ต้องตรงกันเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน หรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหำ

ร่วมกัน 

          การประชุมที่มีประสิทธิผล 

1. บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 

2. มตทิี่ประชุมตอ้งสำมำรถน ำไปปฏิบัติให้เกิดผล 

3. ผูเ้ข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในกำรประชุมนั้น 

4. ใช้เวลำและงบประมำณอย่ำงประหยัด และเหมำะสมกับกำรประชุม 

ขั้นตอนการประชุม 

1. เตรียมกำรประชุม 

2. นัดผูเ้ข้ำร่วมประชุม 

3. ด ำเนนิกำรประชุม 

4. ผลกำรประชุม 

ประเภทของการประชุม 

1. กำรประชุมเพื่อแจง้ให้ทรำบ 

2. กำรประชุมเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมทรำบ 

3. กำรประชุมเพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำ 

4. กำรประชุมเรื่องอื่นๆ 

 

1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งค ำสั่ง 

   เพื่อชีแ้จงนโยบำย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ 

   เพื่อแถลงผลงำน หรคืวำมก้ำวหน้ำของงำน 

2. การประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมทราบ 

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำร่วมประชุม เพื่อประธำนหรือ

ผูเ้กี่ยวข้องจะน ำไปประกอบกำรตัดสินใจ 

3. การประชุมเพื่อเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

วัตถุประสงค์ เพื่อหำข้อตกลงรว่มกันซึ่งผูกพันกำรกระท ำของผูเ้ข้ำร่วมประชุม 
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4. การประชุมเรื่องอื่นๆ 

วัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแนะเพิ่มเติมหรอืนัดกำรประชุมในครั้งตอ่ไป 

 

บทบาทของประธาน 

  ก่อนการประชุม 

1. ร่วมกับเลขำนุกำรก ำหนดระเบียบวำระ 

2. ศกึษำรำยละเอียดของระเบียบวำระ 

3. ก ำหนดแนวทำงหรอืเกณฑใ์นกำรด ำเนินกำรประชุม 

ขณะประชุม 

1. กล่ำวเปิดประชุมและสร้ำงบรรยำกำศที่ดี 

2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทรำบ  

3. กระตุน้ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิดเห็น 

4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น 

5. คอยสรุปประเด็นหรอืมตทิี่ประชุม 

6. กล่ำวปิดประชุม 

ภายหลังประชุม 

1. ร่วมมือกับเลขำนุกำร ตรวจรำ่งมติที่ประชุม 

2. ติดตำมให้มกีำรปฏิบัติตำมมตทิี่ประชุม 

  

 บทบาทของเลขานุการ 

   ก่อนการประชุม 

1. ร่วมกับประธำนจัดระเบียบวำระ 

2. เตรียมข้อมูล 

3. เป็นผู้สรุปประเด็นใหท้ี่ประชุมพิจำรณำ 

4. จัดเตรียมสถำนที่ประชุม 

5. เตือนผู้เข้ำประชุมก่อนถึงเวลำประชุม 

ขณะประชุม 

1. ดูแลควำมเรยีบร้อยของที่ประชุม 

2. ช่วยเหลือประธำนในกำรแจง้ระเบียบวำระในกำรประชุม 

3. ช่วยประธำนท ำกำรสรุปมติของที่ประชุม 

4. จดบันทึกกำรประชุม 
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ภายหลังการประชุม 

1. ร่ำงมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธำน 

2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้ผ่ำนรว่มประชุมแก้ไข หรอืลงนำม 

3. ร่วมมือกับประธำนเพื่อให้มกีำรปฏิบัติตำมมติ 

 

 บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม 

   ก่อนการประชุม 

1. ศกึษำระเบียบวำระของกำรประชุม 

2. ท ำกำรศกึษำ และเตรียมตัวประชุมตำมวำระต่ำงๆ 

3. เข้ำร่วมประชุมตำมเวลำที่นัด 

ขณะประชุม 

1. แสดงบทบำทให้สอดคล้องกับระเบียบวำระและประเภทของกำรประชุม 

2. ต้องรักษำบรรยำกำศของที่ประชุม 

3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมำยงำนตำมมตทิี่ประชุม 

4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมตขิองที่ประชุม 

 

ภายหลังการประชุม 

1. ต้องตรวจรำ่งรำยงำนกำรประชุม 

2. ต้องพร้อมที่จะลงมอืปฏิบัติตำมมตทิี่ประชุมอย่ำงจริงจัง 

 

                   



~ ๓๘ ~ 

 

 

8.1. ขั้นตอนการจัดท าหนังสือเชิญประชุม 

 - ผูจ้ัดท ำรำยงำนกำรประชุมสอบถำมประธำนในที่ประชุมเรื่องวำระกำรประชุมและด ำเนินกำร

จ ำท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมกับวำระกำรประชุม 

 - เมื่อด ำเนินกำรเสร็จแล้วเสนอหนังสือให้ประธำนลงนำมในหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง      

แจ้งเวียนหนังสอืเชญิประชุมไปยังคณะกรรมกำรผูเ้ข้ำร่วมประชุม 

 - คณะกรรมกำรอำจเพิ่มเติมข้อควำมลงในวำระกำรประชุมซึ่งจะต้องแจ้งลว่งหน้ำก่อนวันที่จัด

ประชุม เมื่อได้ข้อสรุปของคณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำเข้ำร่วมประชุม    

ตำมวันและเวลำที่ก ำหนด แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 8.1 
 

                                   ขั้นตอนการจัดท าหนังสือเชญิประชุม 

 

                      เร่ิมตน้ 

 

สอบถำมประธำนเร่ืองวำระกำรประชุม 

   
 

     จัดท ำหนังสอืเชญิประชุม พร้อมวำระกำรประชุม 
 

 

     เสนอหนังสือ และลงนำมในหนังสือเชญิประชุม 
 

 

     แจ้งเวยีนหนังสือเชญิประชุม 

 

    คณะกรรมกำรเพิ่มเตมิวำระกำรประชุมล่วงหนำ้ก่อนวันประชุม 
 

 

         คณะกรรมกำรพิจำรณำเข้ำร่วมประชุม 
 

 

        คณะกรรมเข้ำร่วมตำมวัน เวลำท่ีก ำหนด 
 

  

               สิน้สุด 

 

 

 

ภาพที่ 8.1 แสดงขัน้ตอนการจัดท าหนังสือเชิญประชุม 
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      8.2 ขั้นตอนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 

- รวบรวมวำระและเอกสำรกำรประชุม  

- จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม พรอ้มเสนอต่อคณบดีเพื่อพิจำรณำระเบียบวำระกำรประชุม 

 - ในกรณีที่ไม่มกีำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมวำระกำรประชุมให้เตรยีมเอกสำรเข้ำที่ประชุม แต่ถ้ำต้อง

แก้ไขหรอืเพิ่มเติมให้น ำกลับมำแก้ไขระเบียบวำระกำรประชุมใหม่แล้วน ำเสนออีกครั้งเพื่อพิจำรณำและ

เตรียมเอกสำรเข้ำที่ประชุม แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 8.2 
 

                                ขัน้ตอนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 

  

      เร่ิมต้น 

 

 รวบรวมวำระและเอกสำรกำรประชุม 

 

                                                 จัดท ำระเบียบวำระกำรประชุม 

 

                         เสนอเพื่อพิจำรณำ                         

                       ระเบียบวำระกำรประชุม 
                                                                         แก้ไข / เพิ่มเติม 

                                                                    ไม่แก้ไข / 

               เพิ่มเติม            แก้ไข / เพิ่มเติมระเบยีบ 

           วำระกำรประชุม 

                                                   เตรียมเอกสำรเข้ำที่ประชุม 

 

                                                                สิน้สุด 

 

 

 

ภาพที่ 8.2 แสดงขั้นตอนการจัดท าระเบียบวาระการประชุม 
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8.3 ขั้นตอนการจัดเตรยีมสถานที่ประชุม 

 - ประสำนเจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องประชุมเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ที่ดูแลห้องประชุมช่วยจัดเตรียมและ

ติดตัง้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ก่อนล่วงหน้ำ 1 วัน 

 - จัดเตรียมเอกสำร ท ำส ำเนำระเบียบวำระกำรประชุมก่อนล่วงหน้ำที่จะจัดกำรประชุม     

อย่ำงนอ้ย 2 วัน แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 8.3 

 

         ขั้นตอนการจัดเตรยีมสถานที่ประชุม 

 

           เริ่มตน้ 

 

 

         ประสำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ดูแลหอ้งประชุม 

 

 

                                   ติดตัง้คอมพิวเตอร์ / เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์ 

                                                   ล่วงหน้ำ 1 วัน 

 

 

   จัดเตรียมเอกสำร / ระเบียบวำระกำรประชุม 

                                                  ก่อนกำรประชุม 

 

 

                                                           สิ้นสุด 

 

 

 

ภาพท่ี 8.3 แสดงขั้นตอนการจัดเตรยีมสถานที่ประชุม 

 

 

 

 



~ ๔๑ ~ 

 

 

   

8.4 ขั้นตอนการจดรายงานการประชุม 

 - ผู้จดรำยงำนกำรประชุมเตรียมอุปกรณ์สมุดบันทึกและเครื่องบันทึกเสียง ประธำนกล่ำวเปิด

ประชุม ผูจ้ดรำยงำนกำรประชุมบันทึกเวลำเปิดประชุมลงในสมุดบันทึก 

 - เริ่มบันทึกและจดรำยงำนกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุม เมื่อประธำนประชุมครบ

ทุกระเบียบวำระกำรประชุมเสร็จเรียบร้อย ประธำนกล่ำวปิดประชุมให้ผู้จดรำยงำนกำรประชุมบันทึก

เวลำปิดประชุม 

 - ผูจ้ัดท ำรำยงำนกำรประชุมจัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมรูปแบบของรำยงำนกำรประชุม 

 - คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม 3-5 วันในกรณีที่ไม่มีกำรแก้ไขรำยงำนกำร

ประชุมให้เสนอคณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในกำรประชุมครั้งต่อไปแต่ถ้ำกรณีที่มีกำร

แก้ไขรำยงำนกำรประชุมให้ด ำเนินกำรแก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วน ำเสนอคณะกรรมกำร

พิจำรณำรำยงำนกำรประชุมอีกครั้ง ถ้ำไม่มีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมรำยงำนกำรประชุมแล้วให้เสนอ

คณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 

 -  ให้ผู้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมเสนอผูต้รวจรำยงำนกำรประชุมเพื่อลงนำมในเอกสำรรำยงำน

กำรประชุม แสดงรำยละเอียดดังภำพที่ 8.4 

ขั้นตอนการจดรายงานการประชุม 
 

             เร่ิมต้น 

 

                            ผู้จดรำยงำนกำรประชุม เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ / สมุดบันทึก / เคร่ืองบันทกึเสียง 

                                                                                                                                                                       

                                                 ประธำนกล่ำวเปิดประชุม / บันทึกเวลำเปิดประชุม 

 

                                                          เร่ิมบันทึกและจดรำยงำนกำรประชุม 

 

                                                  ด ำเนินกำรประชุมครบทกุระเบียบวำระกำรประชุม 

 

                                                    ประธำนกล่ำวปิดประชุม / บันทกึเวลำปิดประชุม 

 

                                                            จัดท ำรำยงำนกำรประชุมตำมรูปแบบ 
                                                                                                                        แก้ไข 

                                                  คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประชุม 3 -5 วัน         แก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ 
                                                                                    ไม่แก้ไข                                                 

                                         เสนอคณะกรรมกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมในที่ประชุมคร้ังต่อไป                                        

                                                     

                                                          เสนอผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุมลงนำม 

 

                                                                       สิ้นสุด 

ภาพที่ 8.4 แสดงขั้นตอนการจดรายงานการประชุม 



~ ๔๒ ~ 

 

 

 8.5 ขั้นตอนการปริ้นงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนกิส์ 
 

- เปิดเว็ปไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th 

- คลิกที่ขอ้มูลกำรศกึษำ         บุคลำกร        

 

 
 
 

- ระบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์    

- คลิกที่หัวข้อที่ 1 ระบบสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส์        
 
 

 

 

 

http://www.nsru.ac.th/


~ ๔๓ ~ 

 

 

 

- หนังสือเวียน          คลิกซ้ำย 1 ครั้ง 

 

 
 

 

- ใช้ค าสั่งปริ้น                                                            

                                                                                  

 ปริ้น 

 

 

 



~ ๔๔ ~ 

 

 

 

- คลิกเข้าระบบงานสารบรรณ 

 

 
 

 

- หนำ้หลักระบบส ำนักงำนอัตโนมัติ 

- ใส่รหัส usename****** password******* 

 

 

 
 

 

 



~ ๔๕ ~ 

 

 

 

- คลิกซ้าย 1 ครั้ง 

 

 
 
 

- ใช้ค าสั่งปริ้น 

 

  ปริ้น 

 

 

 

 



~ ๔๖ ~ 

 

 

 

- ประทับตรำรับหนังสือที่ธุรกำรของคณะฯ ที่มุมขวำด้ำนบนหนังสือหรือเอกสำรแล้วลงรับ         

วันเดือนปีและเวลำ 

- บันทึกข้อมูลหนังสือหรือเอกสำรลงในระบบคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งกลั่นกรองเอกสำรว่ำส่งไป

ยังผูร้ับบุคคลใด 

- จัดเรียงหนังสอืหรอืเอกสำรเข้ำแฟ้มงำนธุรกำรเพื่อเสนอต่อคณบดีคณะฯ 

- เมื่อคณบดี สั่งกำร มอบ หรอืแจ้ง บุคคลใดใหเ้จ้ำหน้ำที่ธุรกำรด ำเนินกำรตำมที่คณบดี     

สั่งกำร และงำนธุรกำรท ำส ำเนำมอบหรอืแจง้บุคคลนั้น สว่นส ำเนำอีก 1 ฉบับจัดเก็บใส่แฟ้ม

พร้อมแยกประเภทของหนังสือหรอืเอกสำรตำมที่ก ำหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๔๗ ~ 

 

 

 

 

รูปแบบการพิมพ์หนังสือ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

รูปภำพประกอบ หนังสือภำยนอกของคณะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 

 
 
 
 
 

ที่  ศธ  ๐๕๓๗.๐๙/ ………………             คณะวิทยาการจัดการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
                 อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์ ๖๐๐๐๐ 
          

   ๕  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง     ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

เรียน  ………………………………………………………………………… 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   (ถ้ามี) ............................................................................................  
      

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

 

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

 

  ............................................................................................................. 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
 

 

 

(................................................................. ) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 



~ ๔๘ ~ 

 

 

 
 
ส ำนักงำนคณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
โทร. ................................. ต่อ ................ 
โทรสำร ................................ 

รูปภำพประกอบ หนังสือภำยในของคณะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

              บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    คณะวิทยำกำรจัดกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  
  

ที่    ……………..     วันที ่ ........................................................ 
 

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

เรียน  ..................................................... 
สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ..........................................................................................................  
 

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

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

 
 
                (.......................................................) 
                   คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
                                                                           มหำวิทยำลัยรำชภฏันครสวรรค์ 

 



~ ๔๙ ~ 

 

 

 

 

        รูปภำพประกอบ หนังสือค ำสั่งคณะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

ที่  ....... / ๒๕62 
เรื่อง  …………………………………………………… 

_______________________ 
  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………..……….  เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………….   
 

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

 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่ …………………………………………………..เป็นต้นไป 

 

       สั่ง  ณ  ………………………………………………………… 

 

 
 

 

                 (………………………………………………………….) 

               คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                                  อธกิำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์    
 



~ ๕๐ ~ 

 

 

 

                            รูปภำพประกอบ หนังสือประกำศคณะฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 
 

ประกำศคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

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

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

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 
     ประกำศ  ณ  วันที่  ........................................... 
 
 
 

            
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์    สิงห์ทองชัย) 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 



~ ๕๑ ~ 

 

 

 

บรรณานุกรม / หรอืเอกสารอ้างอิง 
 

 ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรวี่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526 ผูร้ักษำกำรตำมระเบียบนี ้คือ 

ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมผีลบังคับใช้เมื่อ 1 มิถุนำยน 2526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ ๕๒ ~ 

 

 

 

 

 

 ภำคผนวก 
 



~ ๕๓ ~ 

 

 

 



~ ๕๔ ~ 

 

 

 



~ ๕๕ ~ 

 

 

 



~ ๕๖ ~ 

 

 

  

 

 



~ ๕๗ ~ 

 

 

 

 

 



~ ๕๘ ~ 

 

 

 

 
 



~ ๕๙ ~ 

 

 

 

 

 



~ ๖๐ ~ 

 

 

 

 

 
 



~ ๖๑ ~ 

 

 

 

 
 

 

 

 



~ ๖๒ ~ 

 

 

 

 
 

 



~ ๖๓ ~ 

 

 

 
 



~ ๖๔ ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


