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ก

คำนำ
การจัดการความรู้เป็นการจัดการเพื่อให้บคุ ลากรภายในสานักงานอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง
ที่ ป ฏิบั ติง านด้า นงานสารบรรณ ได้ รับ ความรู้เ พิ่ ม เติม อย่า งต่อ เนื่องตลอดเวลา เพื่อให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่สาคัญอีกอย่าง คือ เป็นฐานองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาองค์กร
และบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ในการท างานรุ่นสู่รุ่น ในการดาเนินการ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี มุ่งเน้นที่จะรวบรวมสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวบุคคลของบุคลากรที่มี
ความรู้และปฏิบัติงานจริง แล้วนามาจัดสรรจัดลาดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้นาไปสู่การบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ และองค์กรที่ให้การบริการที่ดี Service mind
การจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ “การบริหาร
จัดการงานสารบรรณ” ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการไม่ว่าจะ
เป็นนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สาคัญที่สุด หากหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี
แล้วจะช่วยรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการถอด
องค์ความรู้นี้ นับว่าเป็นกระบวนการสาคัญกระบวนการหนึ่ งของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ข

สารบัญ
คานา
สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายการจัดการความรู้ ของสานักงานอธิการบดี
การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ
แบบฟอร์มที่ 1 การจาแนกองค์ความรูท้ ี่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น
ยุทธศาสตร์
แบบฟอร์มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
แบบฟอร์มที่ 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้
(KM Process)
แบบฟอร์มที่ 4 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
แบบฟอร์มที่ 5 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนาคุณภาพ
การบริการ
กระบวนการดาเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ
สรุปผลการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” สานักงานอธิการบดี
ภาคผนวก

- ตัวอย่างผังกระบวนการงานสารบรรณ
- ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ปฏิทนิ การดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(สถานการณ์ Covid-19)
- ประมวลภาพกิจกรรม
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กิตติกรรมประกาศ
การจัดทารายงานการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงลง
ได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของนางลักขณา เตชะวงศ์ ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี, นางสารภี
พูลศิริ ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา, นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
และ นางเบญญาภา สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริก ารการศึกษา รวมทั้ง บุคลากรภายในส านัก งาน
อธิก ารบดีทุ ก ภาคส่วน คือ กองกลาง กองบริก ารการศึก ษา กองนโยบายและแผน และกองพัฒ นา
นักศึกษา และขอขอบคุณบุคลากรในสานักงานอธิการบดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ สานัก/
สถาบัน ที่นาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ไปใช้ประโยชน์และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งๆ ขึ้น จนทาให้ได้รับเทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณอย่าง
ครบถ้วน แล้วนามากรั่นกรององค์ความรู้ จ นเป็น คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีก ารบริหารจัดการงานสารบรรณ
ฉบับนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และศึกษา นาเอาเทคนิคดีๆ นี้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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คาสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี

คาสั่งสานักงานอธิการบดี
ที่ 2/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี
ตามที่พ ระราชกฤษฎีก าว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์แ ละวิธีก ารบริ ห ารกิ จการบ้า นเมือ งที่ ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่
1.1 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน่ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง นั้น
อาศัยอ่านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพื่อให้
แนวทางการปฏิ บั ติ ง านการจั ด การความรู้ มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการจั ด การความรู้
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานอธิการบดี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการอานวยการการจัดการความรู้
1.1 ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี
1.2 ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน
1.3 ผู้อ่านวยการกองกลาง
1.4 ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา
1.5 ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา
1.6 นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
1.7 นางเดือนเพ็ญ สนแย้ม

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1. ทบทวน ก่าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค่าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ
ด่าเนินงานการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด่าเนินการจัดการความรู้ภายในส่านักงานอธิการบดี ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามระบบ
3. ก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของส่านักงานอธิการบดี
4. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ และด่าเนินงานตามแผน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรใน
การด่าเนินงาน ก่ากับ ติดตามเพื่อให้การด่าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก่าหนด
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีมอบหมาย

/2. คณะกรรมการด่าเนินงาน...

๒
2. คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
2.1 นายพรเทวา สันทัด
ประธาน
2.2 นางปิยะนุช สุขเพ็ชร
รองประธาน
2.3 นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
กรรมการ
2.4 นางจิตรตรา มาทอง
กรรมการ
2.5 นายวรพจน์ วรนุช
กรรมการ
2.6 นางสาววิชุตา พวงมาลัย
กรรมการ
2.7 นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
กรรมการ
2.8 นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ
กรรมการ
2.9 นางสาวนพรัตน์ โมทินา
กรรมการ
2.10 นางสาวสมจิตร์ สอนดา
กรรมการ
2.11 นางสาววิภา การภักดี
กรรมการ
2.12 นางสาวรสรินทร์ วงค์จันทร์
กรรมการ
2.13 นายกิตติรัตน์ บุญล้่า
กรรมการและเลขานุการ
2.14 นางสาวเบญจมาภรณ์ ข่าเขียว
กรรมการและเลขานุการ
2.15 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
1. ด่าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
2. ก่ า กั บ ติ ด ตามและรายงานผลการด่ า เนิ น งานตามแผนการจั ด การความรู้ และประเมิ น
ผลการด่าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี
3. น่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ่านวยการการจัดการความรู้
ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี

จ

นโยบายการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของสานักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็น
สถาบันที่แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สานักงานอธิการบดี
จึง กาหนดนโยบายการจัดการความรู้ เพื่ อเป็นทิศทางในการดาเนินการจัดการความรู้ขององค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้
และพัฒ นาตนเองให้เ ป็นผู้ที่ มี ความสามารถในการท างานอย่างมี ป ระสิท ธิภาพตาม ภารกิจ ของส านัก งาน
อธิการบดี อันจะส่งผลให้สานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้
1) ส านั ก งานอธิ ก ารบดี มี ห น้ า ที่ ส นั บ สนุ น ให้ ค วามร่ ว มมื อ การจั ด การความรู้ โดยจั ด ให้
มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริม และดาเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในสานักงานอธิการบดี มุ่งเน้นความสาคัญกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่ง เรียนรู้ อื่ นๆ มี ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์ก ร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บ ริห ารระดั บ
ผู้อานวยการกองมีอิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน
3) สานักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของสานักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพื่อให้
เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ
เอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
4) สานักงานอธิการบดีส่งเสริม พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้
ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ กากับดูแล และดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และ
รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ส่วนที่ 4
แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
เป้าประสงค์ที่ 4.2 - ลดเวลาในการ
ร้อยละ 100 1. เทคนิคการให้บริการเพือ่ สร้างความประทับใจ
จัดการ
มีระบบการบริหาร รับส่งเอกสาร
2. การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
จัดการที่เป็นเลิศ - มีระบบสืบค้น
3. ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow
หนังสือ
chat)
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดับ
ชมเชย
5. เทคนิคการประสานงานดีที่ ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับดี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และ
พัสดุ
8. การเพิม่ สมรรถนะผูป้ ฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
การพัสดุ
9. การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
10. การเพิม่ สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 1 การจาแนกองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด (KPI)
เป้าหมาย
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Objective)
ตามคารับรอง
ของตัวชี้วัด
ตามประเด็นยุทธศาสตร์
11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
12. การให้บริการระบบงานสารบรรณ
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
14. การพัฒนาคุณภาพการบริการ – KM ปี 2562 ได้รับ
รางวัลระดับดีเด่น
15. การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สูก่ ารประเมินรายบุคคล
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
17. ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ –KM ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผู้ทบทวน : …………………………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล) (CKO)
……………………………../……………………………/……………………………..

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
…………………../……………………………/……………………………..
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด (KPI) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1
การบริหารจัดการงานสารบรรณ เป็น
ตุลาคม 2562
-ลดเวลาในการ
ร้อยละ ผู้รบั บริการทั้งภายใน
องค์ความรู้ที่มีความจาเป็นอย่างยิง่ ต่อการ
รับส่งเอกสาร
100 และนอก
ดาเนินงานให้สาเร็จตามนโยบายและ
-มีระบบสืบค้น
เป้าหมายขององค์กร
หนังสือ
1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ กี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการร่วมกับ
ผู้มีประสบการณ์
1.2 การพูดคุย สนทนาอย่างไม่เป็น
ทางการ
1.3 เอกสารการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยมีกระบวนการจัดการความรู้
1.4 ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการงานสารบรรณ จากหน่วยงานทีม่ ี
บริบทคล้ายๆ กัน ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี้
- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
- ด้านการประหยัดงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
สานักงาน
อธิการบดี

หมายเหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ : (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น (K) : (7) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ตัวชี้วัด (KPI) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสาร
และนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
- ด้านการลดขั้นตอนการทางาน
- ด้านการตรวจสอบและติดตาม
ขั้นตอนเอกสารได้ทันที
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ดับ
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้
1.1 จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการคณะกรรมการ ธันวาคม มีประเด็น 18
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี เพือ่ บ่งชี้ความรู้และพิจารณาว่าจะทา
2562 ในการ
ประเด็น
อย่างไรให้การบริหารจัดการงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จัดการ
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขณะนี้เรามีระบบเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยไหม มีบุคคลที่
ความรู้
มีความรู้งานสารบรรณใครบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของสานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย
ประเด็นความรู้ทจี่ ะดาเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร
2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ศึกษา รวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง
มกราคม จานวนครั้ง 8 ครั้ง
2.2 จัดกิจกรรม KM เพื่อวิเคราะห์ความรู้ทจี่ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของ
2563 ในการ
บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทางานสารบรรณ โดย
แลกเปลี่ย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
นเรียนรู้
จัดการงานสารบรรณกาหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควร
แก้ไข/การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตาม
และประเมินผล โดยประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี้
- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิด
ชอบ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

หมาย
เหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลา
ผู้รับผิด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ดับ
ชอบ
- ด้านการประหยัดงบประมาณ
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
- ด้านการลดขั้นตอนการทางาน
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ
3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอดองค์ความรู้มาจัด มกราคม- จานวน
4
คณะกรรมการ CKO
ให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดทาสารบัญ สรุปประเด็น กุมภาพันธ์ ประเด็นที่ ประเด็น จัดการความรู้
ที่จาเป็น และทีเ่ กี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บ
2563 จาเป็นและ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มี 7 ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
- ด้านการประหยัดงบประมาณ
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
- ด้านการลดขั้นตอนการทางาน
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน

หมาย
เหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลา
ผู้รับผิด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ดับ
ชอบ
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ นามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น กุมภาพันธ์ เอกสาร
1 เล่ม คณะกรรมการ CKO
มาตรฐาน ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่งให้
-เมษายน ความรู้
จัดการความรู้
คณะกรรมการดาเนินงาน KM เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็น
2563
ความรู้สาคัญแต่ละด้าน
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ระหว่าง
ผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้นาคู่มือไปใช้ประโยชน์ นาประเด็น
สาระสาคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มาเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2เพื่อให้ได้เนือ้ หาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
*ด้วยสถานการณ์ 24 มีนาคม เป็นต้นมาประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสบปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง Covid-19 จึงมีนโยบายให้หยุดอยู่บ้าน
ด้วยการทางาน work from home จึงมีผลกระทบกับการทางาน ดังนั้นจึง
แก้ปัญหาด้วยให้คณะกรรมการแต่ละคนถอดองค์ความรู้ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
และมีการประชุมออนไลน์ หลังจากนั้น วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงประชุมเชิง
ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักงาน
อธิการบดี

หมาย
เหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลา
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย
ดับ
5 การเข้าถึงความรู้
นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสารสนเทศ พฤษภาคม จานวน
2
เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุม่ ไลน์ แผ่นพับ และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีออนไลน์
2563 ช่อง
ช่องทาง
(สถานการณ์covid19) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด
ทางการ
เผยแพร่
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นาไปให้บุคลากรอื่นในสานักงานอธิการบดี
พฤษภาคม จานวน
4 คณะ
และคณะ สานัก/สถาบันอื่น ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสาร
2563 หน่วยงาน 4 สานัก/
บรรณของหน่วยงาน และจัดทาเป็นเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่อ
ที่ได้รับ
สถาบัน
ออนไลน์
ความรู้
7 การเรียนรู้
7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการนาเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการ
มิถุนายน แนวปฏิบัติ 1 เรื่อง
ความรู้เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัตริ ่วมกัน เพื่อให้เกิดการนา
2563 ที่ดี/คู่มือ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และนาความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
การ
ให้บุคลากรได้นาไปใช้ประโยชน์และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการในการทางาน
ปฏิบัติงาน
ต่อไป
/องค์
7.2 เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไลน์
ความรู้ใหม่
(สถานการณ์ covid19)
ที่ได้จาก

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิด
ชอบ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

คณะกรรมการ
จัดการความรู้

CKO

หมาย
เหตุ
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State)
ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลา
ผู้รับผิด
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ดับ
ชอบ
การ
ปฏิบัติงาน
ผู้ทบทวน : ………………………………………………………..
(นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล)
(CKO)

หมาย
เหตุ

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
การจัดการความรู้
1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหา
จัดการประชุม
ธันวาคม 2562 มีประเด็น
ความรู้
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ในการ
ความคิดเห็นร่วมกัน
จัดการ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ความรู้
ประเด็นความรู้ กิจกรรม
และวิธีการได้มาซึง่
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2 การสร้างและแสวงหา
จัดกิจกรรมถอดองค์
มกราคมจานวนครั้ง
ความรู้
ความรู้ และจัดเวที
กุมภาพันธ์
ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เพื่อ 2563
แลกเปลี่ยน
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
เรียนรู้
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย
สอบถามประสบการณ์
ความสาเร็จ ปัญหา
อุปสรรคในการทางาน
*ปรับรูปแบบการนาเสนอ
แบบออนไลน์เนื่องด้วย

เป้าหมาย

เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
อุปกรณ์
เหตุ
18 ประเด็น คอมพิวเตอร์
KM Team

ถอดองค์
คอมพิวเตอร์
ความรู้ และ
เวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง

-

KM Team
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
การจัดการความรู้
สถานการณ์covid19
3 การจัดความรู้ให้เป็น
หาตัวแทนใน
มีนาคม 2563 จานวน
ระบบ
กลุ่มเป้าหมายทีส่ ามารถ
ประเด็นที่
ฟังข้อมูลและจับใจความ
จาเป็นและ
ได้อย่างรวดเร็วในการ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการ
พูดคุย สนทนา
4 การประมวลผลและ
เลขานุการคณะ
มีนาคมเอกสาร
กรั่นกรองความรู้
กรรมการฯ ตรวจสอบ
เมษายน 2563 ความรู้
ความถูกต้องของภาษา
เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง
5 การเข้าถึงความรู้
เลขานุการนาความรู้ที่ได้ เมษายนจานวนช่อง
จากการจัดการความรู้ไป พฤษภาคม
ทางการ
เผยบนเฟสบุ๊ค ARU KM / 2563
เผยแพร่
ARU QA /แผ่นพับ

เป้าหมาย

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ

7 ประเด็น

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

1 เล่ม

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

2 ช่องทาง

คอมพิวเตอร์

-

KM Team
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สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
การจัดการความรู้
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน เลขานุการทาบันทึก
พฤษภาคม
จานวน
ความรู้
ข้อความส่งแผ่นพับความรู้ 2563
หน่วยงานที่
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ
ได้รับ
สานัก/สถาบัน
ความรู้
7 การเรียนรู้
เลขานุการจัดทา
พฤษภาคม
แนวปฏิบัติ
แบบสอบถาม เพือ่
2563
ที่ดี/คู่มือ
สอบถามความคิดเห็น
การ
และติดตามผลเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงาน/
การนาความรู้ไปใช้ในการ
องค์ความรู้
ทางาน การต่อยอดผลงาน
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน

เป้าหมาย
4 คณะ
4 สานัก/
สถาบัน
1 เรื่อง

เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย
อุปกรณ์
เหตุ
คอมพิวเตอร์
KM Team

คอมพิวเตอร์

-

KM Team

ผู้อนุมัติ : …………………………………………………..
(นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ
1

2

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

การเตรียมการ ประชุมโดยพร้อมเพรียงจัด
และปรับเปลี่ยน ในรูปแบบแลกเปลี่ยน
พฤติกรรม
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไม่เครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และน้า
ดื่มไว้รับรอง
การสือ่ สาร
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง สานัก/สถาบัน

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

จานวนประเด็น
ของความรู้

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงาน
สารบรรณ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ได้ข้อมูลที่ได้รบั
การกลั่นกรอง
จานวน 1 เล่ม

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบูรณ์

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการโดยเน้น
ระดับความพึงพอใจ
ของผูร้ ับบริการต่อ
การบริหารจัดการ
งานสารบรรณ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ผู้ปฏิบัตงิ านใน
หน่วยงานของ
สานัก/สถาบัน
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

3

กระบวนการ
และเครือ่ งมือ

- จัดทาหนังสือเวียน/แผ่น
พับ
- ออนไลน์
- face book

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ
60

ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่
แสดงความ
ให้บริการ
คิดเห็นร้อยละ สานัก/สถาบัน
80

- หนังสือเวียน/
แผ่นพับ
- สื่อออนไลน์
- Face-book

-

4

การเรียนรู้

- จัดทาบัญชีของผู้นาไปใช้
ประโยชน์
- สรุปผล เพือ่ นามาพัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และให้
การประสานงานบรรลุตาม
เป้าหมาย

องค์ความรู้ที่ถูก
นาไปใช้
ประโยชน์

เอกสารฉบับ
สมบูรณ์

- เอกสารฉบับ
สมบูรณ์องค์ความรู้
เรื่อง การบริหาร
จัดการงานสารบรรณ

-

หน่วยงานที่
ให้บริการ
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แบบฟอร์มที่ 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ
ชื่อหน่วยงาน : สานักงานอธิการบดี
เป้าหมาย KM (Desired State) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100
ลาดับ
5

กิจกรรม
การวัดผล

6
การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ตัวชี้วัด

จัดทาแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพึง
พอใจของผู้รบั บริการต่อ
การให้บริการของ
หน่วยงานของผู้นาคู่มือฯ
ไปใช้
- มอบวุฒิบัตรแก่
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นบุคคล
แบบอย่างในการพัฒนางาน
และพัฒนาองค์กร

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รบั บริการต่อ
การบริหาร
จัดการงานสาร
บรรณ
มีระบบงาน
บริหารจัดการ
งานสารบรรณ

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ร้อยละ 80

ผู้รบั บริการ
แบบสอบถามความ
ภายในสานักงาน พึงพอใจของ
อธิการบดี
ผู้รบั บริการ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ร้อยละ 80

ผู้รบั บริการ
แบบสอบถามความ
ภายในสานักงาน พึงพอใจของ
อธิการบดี
ผู้รบั บริการ

-

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ผู้ทบทวน/อนุมัติ : ……………………………………(CEO/ผูบ้ ริหารระดับสูงสุด)
(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
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กระบวนการดาเนินการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ มี 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้ จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เพื่อบ่ง ชี้ความรู้และพิจ ารณาว่าจะท า
อย่างไรให้ก ารบริหารจัดการงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี ป ระสิท ธิภาพ
รวดเร็ว ขณะนี้เรามีระบบเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยไหม มีบุคคลที่มีความรู้งานสารบรรณใครบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของสานักงานอธิการบดี
และมหาวิท ยาลัย ประเด็นความรู้ที่จ ะดาเนินการจัดการความรู้ต้องมีผ ลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรประเด็นความรู้จากที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มีดังนี้
1.1 เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
1.2 การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ
1.3 ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat)
1.4 เทคนิคการให้บ ริก ารเพื่อสร้างความประทั บใจ ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย
1.5 เทคนิคการประสานงานที่ดี ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว
ได้รับรางวัลในระดับดี
1.6 การบริหารเวลาและงบประมาณ
1.7 การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ
1.8 การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ
1.9 การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจา
1.10 การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
1.11 พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ
1.12 การให้บริการระบบงานสารบรรณ
1.13 การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ
1.14 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
1.15 การบูรณาการการจัดทาแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล
1.16 เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ
1.17 ขั้นตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน
1.18 การบริหารจัดการงานสารบรรณ
จากประเด็นความรู้ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติเลือกการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการงานสารบรรณ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานให้สาเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร และยกระดับด้านงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม KM เพื่อ
วิเคราะห์ความรู้ที่จาเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการ
ทางานสารบรรณ โดยกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างกลุม่ เป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหาร
จัดการงานสารบรรณกาหนดแนวทางและขั้นตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รวมกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล โดยประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี้
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- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
- ด้านการประหยัดงบประมาณ
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
- ด้านการลดขั้นตอนการทางาน
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอด
องค์ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดทาสารบัญ สรุปประเด็นที่
จาเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
การเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มี 7 ประเด็นดังนี้
- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
- ด้านการประหยัดงบประมาณ
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
- ด้านการลดขั้นตอนการทางาน
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้าซ้อน
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ นามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุง เนื้อ หา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการดาเนินงาน KM เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้สาคัญแต่ละด้าน
4.2 ความรู้ที่ ได้จ ากกิ จ กรรมเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้แ ละถอดองค์ ความรู้ร ะหว่างผู้ มี
ประสบการณ์จ ากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มื อไปใช้ ป ระโยชน์ นาประเด็ นสาระส าคัญ จากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มาเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2เพื่อให้ได้
เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
*ด้วยสถานการณ์ 24 มีน าคม เป็นต้นมาประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ
ปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง Covid-19 จึงมี นโยบายให้หยุดอยู่บ้าน ด้วยการท างาน work from
home จึงมีผลกระทบกับการทางาน ดังนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยให้คณะกรรมการแต่ละคนถอดองค์ความรู้
ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้ และมีการประชุมออนไลน์ หลังจากนั้น วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงประชุม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี
5. การเข้าถึงความรู้ นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
สารสนเทศ เช่ น กลุ่ ม เฟสบุ๊ ค เว็ บ ไซต์ กลุ่ ม ไลน์ แผ่ น พั บ และเผยแพร่ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี อ อนไลน์
(สถานการณ์covid19) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
นาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้นาไปให้บุคลากรอื่นในสานักงานอธิการบดี และคณะ
สานัก/สถาบันอื่น ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสารบรรณของหน่วยงาน และจัดทาเป็น
เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์
7. การเรียนรู้
7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการนาเสนอข้อมูลและองค์ความรูท้ ี่ได้จัดการความรู้
เสนอต่อผูบ้ ริหารเพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ และนาความรูท้ ี่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้นาไปใช้ประโยชน์และปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการในการทางานต่อไป
7.2 เข้ า ร่ ว มเผยแพร่ ผ ลงานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยสื่ อ ออนไล น์
(สถานการณ์ covid19)
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สรุปผลการดาเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มสานักงานอธิการบดีจากกิจกรรมถอด
องค์ความรู้
กลุ่มสานักงานอธิการบดี
ประเด็นการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งที่ 1
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คาชี้แจง : สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid- 19 นั้น สานักงานอธิการบดีจึงงด
การประชุ ม หรือ การรวมตัว กั น ดัง นั้น ในการด าเนิน งานกิ จ กรรมถอดองค์ ความรู ขอความร่ว มมื อ
คณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรูถอดบทเรียนจากประสบการณ์ทางานจริง ตามแบบฟอร์มที่
แนบมาพรอมนี้ เพื่อใหการดาเนินงานการจัดการความรูเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยแบบฟอร์มจะส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยัง กลุ่มไลน์ งานประกันคุณภาพสานักงาน
อธิการบดี และหรือ เผยแพร่บ น เฟสบุ๊ค กลุ่ม ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์ข องส านักงาน
อธิการบดี และขอความอนุเคราะห์ท่านส่งกลับมายัง ฝ่ายเลขานุการ งานประกันคุณภาพ ภายในวันที่
31 มีนาคม 2563 ผูประสานงานนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล โทร 1553 นี้
หมายเหตุ :

1. ประเด็นสาคัญกรอบการถอดบทเรียนท่านสามารถเพิม่ เติมได้ตามความเหมาะสม
2. ควรเป็นเทคนิคในการทางานหรือประสบการณ์ของท่าน

สมาชิกในกลุ่ม
1) นายพรเทวา
2) นางปิยะนุช
3) นายนัฐวุฒิ
4) นางจิตรตรา
5) นายวรพจน์
6) นางสาววิชุตา
7) นางสาวกีรติกาญจน์
8) นางสาวศิรลิ ักษณ์
9) นางสาวนพรัตน์
10) นางสาวสมจิตร์
11) นางสาววิภา
12) นางสาวรสรินทร์
13) นายกิตติรัตน์
14) นางสาวเบญจมาภรณ์
15) นางสาวนิตยา

สันทัด
สุขเพ็ชร
คลายเพ็ง
มาทอง
วรนุช
พวงมาลัย
กลิ่นธรรมเสน
สุคันธชาติ
โมทินา
สอนดา
การภักดี
วงค์จันทร์
บุญล้า
ขาเขียว
แสงมะฮะหมัด

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
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ระบบสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการ
1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือ
ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือก่อน แลวจึงแยกประเภทของหนังสือ โดยแยกตาม
ประเภทชั้นความลับ/ความเร่งด่วน/ประเภทของเรื่อง แลวจึงลงทะเบียนรับหนังสือ โดยการประทับตรา
รับหนังสือ บันทึกเลขทะเบียนรับ วันที่ และเวลารับหนังสือ และบันทึกขอมูลในระบบคอมพิวเตอร์ดวย
เพื่อใหง่ายต่อการคนหาหรือแกไข ทั้งนี้ตองสรุปย่อเนื้อหาในหนังสือ(เกษียนหนังสือ) และเสนอแนวทางสั่ง
การดวย เพื่อเป็นขอมูลในการตัดสินใจสั่งการในหนังสือของผูบริหาร
1.2 การเสนอหนังสือ
1.2.1 วิธีเสนอหนังสือ
- เรื่องที่มีความซับซอน ยุ่งยาก และจาเป็นตองใชขอกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อประกอบเป็น
ขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหาร ตองเสนอหนังสือใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใหความคิดเห็น/ขอมูล ก่อน
- เรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจาเสนอหนังสือตามลาดับชั้นบังคับบัญชา
1.2.2 การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ
- แยกประเภทของหนังสือใส่แฟ้มตามประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือลับใส่แฟ้มลับ
หนังสือด่วนใส่แฟ้มด่วน
- แยกประเภทของหนังสือตามอานาจสั่งการของผูบังคับ บัญชาที่ไดรับคาสั่ง มอบหมาย
อานาจหนาที่จากอธิการบดี แต่กรณีหนังสือเรื่องใดตองเป็นอานาจหนาที่ของอธิการบดีที่ตองพิจารณาสั่ง
การเองก็ตองใส่แฟ้มอธิก ารบดี แต่ถาหนัง สือที่อธิก ารบดีตองสั่งการเองจาเป็นตองผ่านความเห็นของ
ผูช่วยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีคนละท่าน ก็ตองแยกแฟ้มเสนอดวย
1.2.3 การเสนอแฟ้ม
- การเสนอแฟ้มตองเสนอตามลาดับชั้นบังคับบัญชา ดังนี้ ผอ.กองกลาง ผอ.สนอ. ผูช่วย
อธิการบดี รองฯอธิการบดี อธิการบดี แต่ตองแยกประเภทหนังสือก่อนเสนอ
- กรณีหนัง สือ ที่ มีความซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นตองใชขอกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อ
ประกอบเป็นขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารตองเสนอแฟ้มใหหน่วยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นก่อน
1.2.4 การออกเลขหนังสือ
- การออกเลขหนังสือตองออกเลขหนังสือแยกตามประเภทของหนังสือ โดยงานบริหารงาน
ทั่ วไป มี ห นาที่ ตองออกเลขหนัง สือ ดัง นี้ เลขบันทึ ก ขอความของกองกลาง เลขบันทึ ก ขอความของ
สานักงานอธิการบดี เลขบันทึกขอความของผูบริหาร (ใชการลาดับเลขหนังสือร่วมกับบันทึกขอความของ
สนอ.) หนังสือส่งออก คาสั่ง ประกาศ ของมหาวิทยาลัย โดยออกเลขของหนังสือแต่ละประเภทแยกกัน
เรียงลาดับจากนอยไปมาก (เริ่มจากเลขที่ 1 ) และตองลงวันที่ในหนังสือตามวันที่ปฏิบัติงานจริงหรือวันที่
ผูบริหารลงนามหนังสือ เลขหนังสือจะเริ่มใหม่เมื่อเริ่มตนปีปฏิทินใหม่
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1.2 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก
การลงทะเบียนหนังสือส่งออก ดาเนินการโดยลงทะเบียนในสมุดหนังสือส่งออกควบคู่กับ
ดาเนินการบันทึกขอมูลลงในไฟล์เ อกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให ง่ายต่อการสืบ คน โดยขอมูล ที่
บันทึ กไดแก่ เลขหนัง สือ วันที่ หน่วยงานที่ ส่ง หน่วยงานที่ รับ ชื่อเรื่อง โดยในสมุดหนัง สือส่ง ตองให
เจาหนาที่ของหน่วยงานที่รับหนังสือลงชื่อรับหนังสือไวเป็นหลักฐานดวย
1.3 การจัดส่งหนังสือราชการ (จดหมาย)
มีวิธีการดาเนินการ ดังนี้
- หนังสือที่จัดทาโดยงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานทั่วไปตองดาเนินการจัดส่ง
จะจัดส่งโดยการส่งไปรษณีย์เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะดาเนินการจัดทา
หนังสือใหเป็นไฟล์เอกสารนามสกุล PDF และส่งใหผูรับ ทาง E-mail Line Facebook ตามที่ผูรับสะดวก
เพื่อใหการรับ-ส่งหนังสือรวดเร็วขึ้น และส่งผลใหการดาเนินการตามหนังสือดานินการไดอย่างรวดเร็วและ
ตามกาหนด ส่วนกรณีหนังสือที่ส่งถึงส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะส่งผ่านระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
- หนังสือที่หน่วยงานอื่นส่ง จะดาเนินการฝากงานบริหารงานทั่วไปส่ง โดยหน่วยงานที่ฝาก
ส่ง จะทาซองและนาจดหมายใส่ซองมาส่งที่งานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานทั่วไปจะรวบรวม
นาส่งที่ไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวันทาการ เวลา 15.00 น.
1.4 การทาหนังสือราชการ
หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ใหจัดทาแบบหนังสือราชการ
ภายใน (บันทึก ขอความ) หนังสือ ที่ส่งถึง หน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยให จัดท าแบบ
หนัง สือราชการภายนอก (หนัง สือส่ง ออก) โดยรูป แบบการจัดท าหนัง สือ คาขึ้นตน คาลงทาย ให ใช
รูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ ส่วนขอความในหนังสือใหใชขอความที่เป็นทางการ สั้น กระชับ ได
ใจความและเขาใจง่าย รวมทั้งการจัดทาคาสั่ง ประกาศ ก็ใชวิธีการจัดทาเช่นเดียวกัน
1.5 การจัดเก็บหนังสือราชการ
จัดเก็บในแฟ้มเอกสารแยกตามประเภทหนังสือเป็นหมวดหมู่ เรียงตามลาดับเลขหนังสือ
และจัดเก็บแยกเป็นปีปฏิทิน โดยก่อนจัดเก็บจะบันทึกขอมูลลงในไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให
ง่ายต่อการคนหา
1.7 การทาลายหนังสือราชการ
งานบริหารงานทั่วไป ยังไม่เคยปฏิบัติงานการทาลายหนังสือราชการ แต่การทาลายหนังสือ
ราชการมีวิธีการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ
3. แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการภายใน (แนบแบบฟอร์ม)
หนังสือราชการภายนอก (แนบแบบฟอร์ม)
- ติดต่อระหว่างส่วนราชการ (แนบแบบฟอร์ม)
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก (แนบแบบฟอร์ม)
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4. แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือราชการภายใน (แนบแบบฟอร์ม)
- ติดต่อระหว่างส่วนราชการ (แนบแบบฟอร์ม)
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บันทึกข้อความ (
ส่วนราชการ สานักงานอธิการบดี โทร. 1333 – ๑335
ที่ อว 0629.๑/
วันที่
ธันวาคม ๒๕62
เรื่อง ลงนามหนังสือราชการขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ความ
อนุเคราะห์
รถสุขาเคลื่อนที่
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ”
เมื่ อ วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล โดยขอ
ความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่ จานวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจารถ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้ดาเนินการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว นั้น
ข้อกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) ให้อธิการบดี
มีอานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นตามกฎหมายฯ
ข้อเสนอ/ความเห็น
สานักงานอธิการบดี จึงขอเสนอลงนามหนังสือราชการ เรื่อง ขอขอบคุณองค์การบริหาร
ส่วนจัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา ที่ ให้ความอนุเ คราะห์ร ถสุ ขาเคลื่ อนที่ พร้อ มเจ้าหน้าที่ ป ระจ ารถแก่
มหาวิทยาลัย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

..................................
(พรเทวา สันทัด)
ผู้บันทึกเสนอ

(นางลักขณา เตชวงษ์)
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี

..................................
(นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน)
ผู้อานวยการกองกลาง

การจัดการความรู้ “การบริหารงานสารบรรณ” 23 | P a g e

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หนังสือราชการภายนอก (แนบแบบฟอร์ม)
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก (แนบแบบฟอร์ม)
แก้ไขให้ด้วยถ้าไม่ถูกต้อง

ที่ อว 0629/
พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย
อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๓๐๐๐
ธันวาคม ๒๕62
เรือ่ ง ขอขอบคุณ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ อว 0629/2224 ลงวันที่ 13 ธันวาคม
2562
ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์รถสุขา
เคลื่อนที่ จานวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ ประจารถ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม
2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ดาเนินการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา ณ โอกาสนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สานักงานอธิการบดี
กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๗ ๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ โทรสาร ๐ ๓๕๓๒ ๒๐๗๖
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กลุ่มสานักงานอธิการบดี
ประเด็นการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
16) นายพรเทวา
17) นายนัฐวุฒิ
18) นางจิตรตรา
19) นายวรพจน์
20) นางสาววิชุตา
21) นางสาวกีรติกาญจน์
22) นางสาวศิรลิ ักษณ์
23) นางสาวนพรัตน์
24) นางสาวสมจิตร์
25) นางสาววิภา
26) นางสาวรสรินทร์
27) นายกิตติรัตน์
28) นางสาวนิตยา

สันทัด
คลายเพ็ง
มาทอง
วรนุช
พวงมาลัย
กลิ่นธรรมเสน
สุคันธชาติ
โมทินา
สอนดา
การภักดี
วงค์จันทร์
บุญล้า
แสงมะฮะหมัด

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1) นางปิยะนุช
2) นางสาวเบญจมาภรณ์

สุขเพ็ชร
ขาเขียว

รองประธาน
ลาคลอด
กรรมการและเลขานุการ ลาป่วย

เปิดประชุมเวลา 09.20 น.
ประธานกล่าวเปิดประชุม
การบริหารจัดการงานสารบรรณ
นายพรเทวา สันทัด
งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่ รับ-ส่งหนังสือราชการภายใน-ภายนอก ถึง อธิการบดี
ผูอานวยการ รับ-เสนอ-แจงเวียน-เก็บแฟ้มหนังสือ-พิมพ์หนังสือราชการมีขั้นตอนดังนี้
ตรวจสอบหนังสือ แยกประเภท ลงทะเบียนรับ ใส่แฟ้มเสนอ
การลงทะเบียนหนังสือ เสนอความเห็นต่อผูบริหาร (เกษียณหนังสือราชการ) มีเทคนิคดังนี้
1. ตองทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิท ยาลัยปฏิบัติดานอะไร และเรื่องนี้หน่วยงานใดตอง
ดาเนินการ จากนั้นเสนอความเห็น เสนอแฟ้มใหผูบริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผูบริหารแต่
ละท่ านตามอ านาจที่ไดรับ มอบหมายในส่วนนี้จ ะทราบไดอย่างไร จะตองมี คาสั่ง มอบอานาจให รอง
อธิการบดี+ผูช่วยอธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงาน เพื่อเสนอแฟ้มไดอย่างถูกตอง ขั้นตอนการเสนอ
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แฟ้ม จะเสนอแฟ้มตามลาดับบังคับ บัญชา เช่น จากงานบริหารงานทั่วไป เสนอ ผูอานวยการกองกลาง
ผูอานวยการสานักงานอธิการบดี และเสนอต่อผูบริหารที่ไดรับมอบอานาจ ก็สามารถสั่งการไดเลย แต่ถา
ไม่อยู่ในอานาจหนาที่ จะเสนออธิการบดีลงนามสั่งการต่อไป
2. หนัง สือ ที่ เ ป็น เรื่อ งซับ ซ อน ยุ่ง ยาก และจ าเป็น ต องใชระเบี ยบ ขอกฎหมาย จะมอบให
หน่วยงานที่เกี่ ยวของเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัส ดุ งานก่อสราง เรื่องที่เกี่ ยวของกับ กฎหมายที่
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะดาเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผูบริหารตามลาดับต่อไป
3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจา ไม่มีความสาคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรูใหมหาวิทยาลัย กบท จะมอบเรื่องนี้ใหกั บ สวท. ไดเลย โดยไม่ตองเสนอรองอธิก ารบดี และ
อธิการบดี
4. เมื่ออธิการบดีและผูบริหารสัง่ การในหนังสือ กบท จะบันทึกขอมูลลงระบบโปรแกรมสาเร็จรู ป
Microsoft Excel และทาผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถทาแทนได และทาไดตลอดเวลา เพื่อให
การบันทึ กหนังสือ ไดอย่างรวดเร็ว โดยดาเนินการลงบันทึ ก ขอมู ลว่าหนัง สือฉบับนี้ม อบหน่วยงานใด
ดาเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน คาสั่ง ประกาศ จะอยู่ในขั้นตอนของการออกเลขหนังสื อ ณ วัน
ปัจจุบัน ที่ทางานจริง เช่น หนังสือส่งออก ประกาศ คาสั่ง
5. การแจงเวียนหนังสือราชการ ไดสาเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องใหหน่วยงานที่เกี่ยวของดาเนินการ
โดยใหเจาหนาที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขณะนี้ไดปรับวิธีการแจงเวียน โดยการสราง
กลุ่มงานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารใหหน่วยงานไดทราบ เช่น ทาง apication line หรือ เฟสบุ๊ค
6. การจัดส่งหนังสือไปนอกหน่วยงาน กบท มีหนาทีร่ ับผิดชอบโดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์
กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
สแกนเป็น PDF ส่งไปแจงใหหน่วยงานไดรับทราบ
7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือการ
เลือกใชคานาในหนังสือราชการ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทางานของแต่ละคน ซึ่งถาทาบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิ มพ์ ไดเลย และมีเ ทคนิคการท า โดยการอางเรื่องเดิม ในหนัง สือราชการ จะท าให การพิม พ์
หนังสือราชการไดเร็วยิ่งขึ้น
8. การแจงเวียนหนังสือใหหน่วยงานที่เกียวของทราบ โดยการสาเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว
ที่งาน กบท จานวน 1 ชุด
9. การทาลายหนังสือราชการดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
10. มหาวิทยาลัยไดขอใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากสานักงานพัฒนาระบบดิจิทอล
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใชได ซึ่งมหาวิทยาลัยไดขอใชแลว อีเมล์รับส่งหนังสือของ กบท.
aru@saraban.mail.go.th เพื่อจัดเก็บเป็นขอมูลได โดยมี2 มหาวิทยาที่ของใชแลว และเมล์ส่วนตัว
สามารถรับและส่งไดเช่นกัน
นายกิตติรัตน์ บุญล้า
งานคลายๆ กับ คุณพรเทวา สันทัด มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเขา
ไปตรวจเช็คไดว่าหนังสือถึง กนพ. หรือยัง โดยกาหนดสิทธิ์ใหทุกคนดูไดทางออนไลน์ และ เจาหนาที่งาน
สารบรรณสามารถแกไขไดเท่านั้น
1. การส่งหนังสือ จะทาสาเนา 3 ฉบับ ให กบท. เก็บตนเรื่อง เก็บพี่ กพน. และส่งใหผูเกี่ยวของ
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2. รูปแบบการทาหนังสือราชการ ใชระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหนา
3. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถาบาง
คนไม่สะดวกใชอีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไวบริเวณที่ลงชื่อทางาน
4. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือดานหลัง เพื่อไม่ใหทับหนังสือ
ราชการที่เป็นตนเรื่อง
5. รูป แบบการรับหนัง สือ ใชรูป แบบออนไลน์ ทุ กคนสามารถดูได ไม่ จากัดว่าดูที่ไหน ทุ กคน
สามารถดูได โดยใชกลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เช่น หนังสือภายใน
ภายนอก
2. ตรวจสอบและจัดลาดับความสาคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสื อด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะไดประสานงานกับผูส่ง ผูจัดทา หรือผูเกี่ยวของ ใหดาเนินการไดทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลากาหนด
3. หนังสือประทับตรา จะระบุชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อ วันเดือนปี
4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. การเสนอหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลว เสนอผูบังคับบัญญชา ต่อไป และเสนอ
ตามลาดับผูบังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม
6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้ม ใหอยู่ในลาดับชั้นเก็บ
และจัดทาเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจกาหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดลาดับความสาคัญ
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องใหชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบรอยแลว
8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบดวย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจาของเจาของ
เรื่อง
9.การลงทะเบียบนหนังสือส่งออก ตองกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ล งทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปดวยปีปฏิทิน
10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหนาที่ซองที่อยู่ให
ชัดเจน 2. การส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ โทรสาร
11. การท าหนัง สือ ราชการ แบ่ ง ออกได 11 แบบ ไดแก่ หนัง สื อภายใน ภายนอก หนัง สื อ
ประทับตรา คาสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใชตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9
12. การทาหนังสือราชการตองมี ที่ วันที่ เรื่อง คาขึ้นตน การย่อหนาขอความ และการลงชื่อ
13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไวเพื่อ
ใชในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบรอยแลว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
14.การท าลายหนังสือ เก็ บไวจนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็ บไวประมาณ 10 ปี จะเขาสู่
กระบวนการทาลายหนังสือ
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นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
1. การทาหนังสือเชิญครูแนะแนว การจัดโครงการ ARU CRM ทาหนังสือไว 3 ฉบับ
2. การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจง
3. การจัดตั้งกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจงขอมูลข่าวสารใหรับทราบ
นางจิตรา มาทอง
การรับ-และส่งต่อ เพือ่ ปฏิบัติตามที่รองขอ ไม่ไดจัดทาหนังส่งออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานใหเรียบรอย โดยมีวิธีการโทรศัพท์
นางสาววิชุตา พวงมาลัย
1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาดูวา่ จะมอบหน่วยงานใดต่อ และสาเนา
เอกสารแจงผูเกี่ยวของ และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม
2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสราง เช่น หนังสือเชิญประชุม ตองทาเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจงใหคณะกรรมการทุกท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน
3. รายงานการประชุม จะไม่ไดทาบันทึกแลวเวียนใหคณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไวให
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
เมื่อไดหนังสือจะลงรับดวยคอมพิวเตอร์ใช โปรแกรม exeal เสนอ ผบ.ลาดับต่อไป มีหนังสือ
เกี่ยวกับอาจารย์ผูสอน เช่น การส่งเกรดล่าชา กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษาภาคเรียน
ใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบทา และประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงรับในฝ่ายบริหารการศึกษาก่อน
ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาตนเรื่องที่ส่งมา ก่อนที่จะ
เรื่องออกไปตองประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ในส่วนการจัดประชุม สภาวิชาการ ขอบัง คับ จะก าหนดประชุม เดื อนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง
เทคนิคการจัดประชุม เราจะทาบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะตองมีเอกสาร หลักฐาน เช่น
มีหลักสูตรเขา คณะจะตองมีเรื่องเดิมขอเท็จจริง มาพรอมดวย และคณะจะตองนาเอกสารรูปแบบก่อน
นาเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะทารูปแบบเพื่อใหหน่วยงานทางานไดรวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใชได การจัดทามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผูช่วยเลขานุก ารจะจดและทาประเด็น
สาคัญย่อๆไว เราจะทาสรุปรายงานไดรวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจงมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ
และโทรแจงคณะ และมีบริการแจงมติบนเว็บไซต์ การทาลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นขอสอบ ตามระเบียบ
จะเก็ บไว 1 ปีปฏิทิน กบศ. จะตองทาคาสั่ง ทาลาย โดยการตัด แลวเสนอใหอธิการบดีลงนามแลวนา
ขอสอบมาทาลายและจัดทาบัญชีแนบทายว่าทาลายกี่ชุดๆละกี่หนา
นางสาวสมจิตร์ สอนดา
การลงรับหนังสือ เราจะตองถามจากเจาของเรื่อง และเกษียณขึ้นผูบังคับบัญชา การจัดทา
หนังสือออกทาไดเลย การจัดเก็บแบบ Paper จัดไวเป็นปีๆ
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นางสาววิภา การภักดี
ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนทางานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถาถึงผูช่วยจะสรุปใจความสาคัญแจงเลย แต่ถาเป็นหนังสือภายนอก จะอ่านและทา
ความเขาใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผูประเมิน ตองตรวจสอบว่าอาจารย์ผูนั้นติดสอน
ไหม ถาติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจงอาจารย์ หา
ติด สอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่ าอาจารย์ จ ะบริ ห ารจั ด การเวลาอย่ า งไรเพื่ อ เป็ นข อมู ล ในการ
เกษียณหนงสือ
การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะทาเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดทา
ซื้อจางเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ทาเกี่ยวกับค่าตอบแทนผูประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราตองมาดูความสาคัญ
ของงานและงบที่มี ตองดูแล
สรุปประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับ ครั้งที่ 2
การเสนอแฟ้มหนังสือ ดาเนินการโดยการตรวจสอบหนังสือ แยกประเภทหนังสือ ลงทะเบียนรับ
หนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอแฟ้มตามลาดับสายงานการบังคับบัญชี
เทคนิคการเกษียนหนังสือ มีดังนี้
1. ตองทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิ บัติดานอะไร และหน่วยงานใดตองดาเนินการ
จากนั้นเสนอความเห็นเบื้องตน เสนอแฟ้มใหผูบริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผูบริหารแต่ละ
ท่านตามอานาจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองมีคาสั่งมอบอานาจใหรองอธิการบดี และผูช่วย
อธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง เพื่อจะไดเสนอแฟ้มหนังสือไดอย่างถูกตอง เช่น งาน
บริห ารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอ ผูอานวยการกองกลาง ผูอานวยการส านัก งาน
อธิการบดี และเสนอต่อผูบริหารที่ไดรับมอบอานาจพิจารณาสั่งการ หรือบางเรื่องเป็นเรื่องสาคัญและเกิน
อานาจการตัดสินใจของผูบริหารนั้น ๆ จะเสนอหนังสือใหอธิการบดีสั่งการต่อไป
2. หนัง สือ ที่ เ ป็น เรื่อ งซับ ซ อน ยุ่ง ยาก และจ าเป็น ตองใชระเบี ยบ ขอกฎหมาย จะมอบให
หน่วยงานที่เกี่ ยวของเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัส ดุ งานก่อสราง เรื่องที่เกี่ ยวของกับ กฎหมายที่
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะดาเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผูบริหารตามลาดับต่อไป
3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจา ไม่มีความสาคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรูใหมหาวิทยาลัย งานบริห ารงานทั่วไปจจะมอบเรื่องนี้ ให กับส านักวิท ยาบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทันที โดยไม่ตองเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี
4. เมื่ออธิการบดีและผูบริห ารสั่งการในหนัง สือ งานบริหารงานทั่วไปจะบันทึกขอมู ลลงระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel และทาผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถทาแทนได และทาได
ตลอดเวลา เพื่อใหการบันทึกหนังสือไดอย่างรวดเร็ว โดยดาเนินการลงบันทึกขอมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดดาเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน คาสั่ง ประกาศ จะอยู่ในขั้นตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ทางานจริง
5. การแจงเวียนหนังสือราชการ ไดสาเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องใหหน่วยงานที่เกี่ยวของดาเนินการ
โดยใหเจาหนาที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขณะนี้ไดปรับวิธีการแจงเวียน โดยการสราง
กลุ่มไลน์ งานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารใหหน่วยงานไดทราบไดอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เช่น application
line หรือ เฟสบุ๊ค
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6. การจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไปมีหนาที่รบั ผิดชอบ
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจงใหหน่วยงานไดรับทราบ
7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือการ
เลือกใชคานาในหนังสือราชการ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทางานของแต่ละคน ซึ่งถาทาบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ไดเลย และมีเทคนิคการพิมพ์ โดยการอางเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะทาใหการพิ ม พ์
หนังสือราชการไดเร็วยิ่งขึ้น
8. การแจงเวียนหนังสือใหหน่วยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยการสาเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว
ที่งาน งานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 ชุด
9. การทาลายหนังสือราชการดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
10. มหาวิทยาลัยไดขอใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากสานักงานพัฒนาระบบดิจิทอล
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใชได ซึ่ง มหาวิท ยาลัยไดขอใชแลว อีเ มล์รับส่งหนังสือของ งาน
บริหารงานทั่วไป aru@saraban.mail.go.th เพื่อจัดเก็บเป็นขอมูลได โดยมี 2 มหาวิทยาที่ของใชแลว
และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งไดเช่นกัน
มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเขาไปตรวจเช็คไดว่าหนังสือ หน่ววยงาน
หรือยัง โดยกาหนดสิทธิ์ใหทุกคนดูไดทางออนไลน์ และ เจาหนาที่งานสารบรรณสามารถแกไขไดเท่านั้น
12. รูปแบบการทาหนังสือราชการ ใชระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหนา
13. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถาบาง
คน ไม่สะดวกใชอีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไวบริเวณที่ลงชื่อทางาน
14. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือดานหลัง เพื่อไม่ใหทับหนังสือ
ราชการที่เป็นตนเรื่อง
15. รูปแบบการรับหนัง สือ ใชรูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได ไม่จากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได โดยใชกลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม
1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เช่น หนังสือภายใน
ภายนอก
2. ตรวจสอบและจัดลาดับความสาคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะไดประสานงานกับผูส่ง ผูจัดทา หรือผูเกี่ยวของ ใหดาเนินการไดทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลากาหนด
3. หนังสือประทับตรา จะระบุชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อ วันเดือนปี
4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. การเสนอหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจาหนาที่ เสร็จแลว เสนอผูบังคับบัญชา ต่อไป และเสนอ
ตามลาดับผูบังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม
6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มใหอยู่ในลาดับชั้นเก็บ
และจัดทาเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจกาหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดลาดับความสาคัญ
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องใหชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบรอยแลว
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8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบดวย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจาของเจาของ
เรื่อง
9.การลงทะเบียนหนัง สือ ส่ง ออก ตองกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ ล งทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปดวยปีปฏิทิน
10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหนาที่ซองที่อยู่ให
ชัดเจน โดยส่งส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ และโทรสาร
11. การท าหนัง สือ ราชการ แบ่ ง ออกได 11 แบบ ไดแก่ หนัง สื อภายใน ภายนอก หนัง สื อ
ประทับตรา คาสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใชตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9
12. การทาหนังสือราชการตองมี ที่ วันที่ เรื่อง คาขึ้นตน การย่อหนาขอความ และการลงชื่อ
13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไวเพื่อ
ใชในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบรอยแลว 3.การเก็บเมื่ อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
14.การท าลายหนังสือ เก็ บไวจนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็ บไวประมาณ 10 ปี จะเขาสู่
กระบวนการทาลายหนังสือ
15. การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจง
16. การจัดตั้งกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจงขอมูลข่าวสารใหรับทราบ
การรับ-และส่งต่อ เพือ่ ปฏิบัติตามที่รองขอ ไม่ไดจัดทาหนังส่งออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานใหเรียบรอย โดยมีวิธีการโทรศัพท์
1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาดูวา่ จะมอบหน่วยงานใดต่อ และสาเนา
เอกสารแจงผูเกี่ยวของ และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม
2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสราง เช่น หนังสือเชิญประชุม ตองทาเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจงใหคณะกรรมการทุกท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน
3. รายงานการประชุม จะไม่ไดทาบันทึกแลวเวียนใหคณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไวให
เมื่อไดหนังสือจะลงรับดวยคอมพิวเตอร์ใช โปรแกรม Excel เสนอ ผูบริหาร ตามลาดับ มี
หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ผูสอน เช่น การส่งเกรดล่าชา กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษา
ภาคเรียนใด เรื่อ งเกรดเป็นงานด่วนจะรีบ ท า และประสานเจ าหนาที่ ที่เ กี่ยวของลงรับในฝ่ายบริห าร
การศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาตนเรื่องที่ส่ง
มา ก่อนที่จะเรื่องออกไปตองประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ในส่วนการจัดประชุม สภาวิชาการ ขอบัง คับ จะก าหนดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง
เทคนิคการจัดประชุม เราจะทาบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะตองมีเอกสาร หลักฐาน เช่น
มีหลักสูตรเขา คณะจะตองมีเรื่องเดิมขอเท็จจริง มาพรอมดวย และคณะจะตองนาเอกสารรูปแบบก่อน
นาเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะทารูปแบบเพื่อใหหน่ วยงานทางานไดรวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใชได การจัดทามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผูช่วยเลขานุก ารจะจดและทาประเด็น
สาคัญย่อ ๆ ไว เราจะทาสรุปรายงานไดรวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจงมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ
และโทรแจงคณะ และมีบริการแจงมติบนเว็บไซต์
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การทาลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นขอสอบ ตามระเบียบจะเก็บไว 1 ปีปฏิทิน จะตองทาคาสั่ง ให
ทาลาย โดยวิธีการย่อยสลาย แลวเสนอใหอธิการบดีลงนามแลวนาขอสอบมาทาลายและจัดทาบัญชีแนบ
ทายว่าทาลายกี่ชุด ๆ ละกี่หนา
การลงรับหนังสือ เราจะตองถามจากเจาของเรื่อง และเกษียณขึ้นผูบังคับบัญชา การจัดทา
หนังสือออกทาไดเลย การจัดเก็บแบบ Paper จัดไวเป็นปี ๆ
ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนทางานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถาถึงผูช่วยจะสรุปใจความสาคัญแจงเลย แต่ถาเป็นหนังสือภายนอก จะอ่า นและทา
ความเขาใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผูประเมิน ตองตรวจสอบว่าอาจารย์ผูนั้นติดสอน
ไหม ถาติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจงอาจารย์ หา
ติด สอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่ าอาจารย์ จ ะบริ ห ารจั ด การเวลาอย่ า งไรเพื่ อ เป็ นข อมู ล ในการ
เกษียณหนังสือ
การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะทาเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดทา
ซื้อจางเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ทาเกี่ยวกับค่าตอบแทนผูประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราตองมาดูความสาคัญ
ของงานและงบที่มี ตองดูแล
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กลุ่มสานักงานอธิการบดี
ประเด็นการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งที่ 3
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
29) นายพรเทวา
30) นายนัฐวุฒิ
31) นางจิตรตรา
32) นายวรพจน์
33) นางสาววิชุตา
34) นางสาวกีรติกาญจน์
35) นางสาวศิรลิ ักษณ์
36) นางสาวนพรัตน์
37) นางสาวสมจิตร์
38) นางสาววิภา
39) นางสาวรสรินทร์
40) นายกิตติรัตน์
41) นางสาวนิตยา

สันทัด
คลายเพ็ง
มาทอง
วรนุช
พวงมาลัย
กลิ่นธรรมเสน
สุคันธชาติ
โมทินา
สอนดา
การภักดี
วงค์จันทร์
บุญล้า
แสงมะฮะหมัด

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
3) นางปิยะนุช
4) นางสาวเบญจมาภรณ์

สุขเพ็ชร
ขาเขียว

รองประธาน
ลาคลอด
กรรมการและเลขานุการ ลาป่วย

เปิดประชุมเวลา 10.20 น.
การบริหารจัดการงานสารบรรณ
นายพรเทวา สันทัด
มีหนาที่ รับ-ส่งหนังสือราชการภายใน-ภายนอก ถึง อธิการบดี ผูอานวยการ รับ-เสนอ-แจงเวียนเก็บแฟ้มหนังสือ-พิมพ์หนังสือราชการ
มีขั้นตอนดังนี้
ตรวจสอบหนังสือ แยกประเภท ลงทะเบียนรับ ใส่แฟ้มเสนอ
การลงทะเบียนหนังสือ เสนอความเห็นต่อผูบริหาร (เกษียณหนังสือราชการ) มีเทคนิคดังนี้
1. ตองทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิท ยาลัยปฏิบัติดานอะไร และเรื่องนี้หน่วยงานใดตอง
ดาเนินการ จากนั้นเสนอความเห็น เสนอแฟ้มใหผูบริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผูบริหารแต่
ละท่ านตามอ านาจที่ไดรับ มอบหมายในส่วนนี้จ ะทราบไดอย่างไร จะตองมี คาสั่ง มอบอานาจให รอง
อธิการบดี+ผูช่วยอธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงาน เพื่อเสนอแฟ้มไดอย่างถูกตอง ขั้นตอนการเสนอ
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แฟ้ม จะเสนอแฟ้มตามลาดับบังคับ บัญชา เช่น จากงานบริหารงานทั่วไป เสนอ ผูอานวยการกองกลาง
ผูอานวยการสานักงานอธิการบดี และเสนอต่อผูบริหารที่ไดรับมอบอานาจ ก็สามารถสั่งการไดเลย แต่ถา
ไม่อยู่ในอานาจหนาที่ จะเสนออธิการบดีลงนามสั่งการต่อไป
2. หนัง สือ ที่ เ ป็น เรื่อ งซับ ซ อน ยุ่ง ยาก และจ าเป็น ต องใชระเบี ยบ ขอกฎหมาย จะมอบให
หน่วยงานที่เกี่ ยวของเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัส ดุ งานก่อสราง เรื่องที่เกี่ ยวของกับ กฎหมายที่
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะดาเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผูบริหารตามลาดับต่อไป
3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจา ไม่มีความสาคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรูให มหาวิทยาลัย งานบริห ารงานทั่ วไป จะมอบเรื่องนี้ให กั บ ส านัก วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดเลย โดยไม่ตองเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี
4. เมื่ออธิการบดีและผูบริหารสั่งการในหนังสืองานบริหารงานทั่วไป จะบันทึกขอมูลลงระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel และทาผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถทาแทนได และทาได
ตลอดเวลา เพื่อใหการบันทึกหนังสือไดอย่างรวดเร็ว โดยดาเนินการลงบันทึกขอมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดดาเนินการ เช่น หนังสื อราชการภายใน คาสั่ง ประกาศ จะอยู่ในขั้นตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ทางานจริง เช่น หนังสือส่งออก ประกาศ คาสั่ง
5. การแจงเวียนหนังสือราชการ ไดสาเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องใหหน่วยงานที่เกี่ยวของดาเนินการ
โดยใหเจาหนาที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขณะนี้ไดปรับวิธีการแจงเวียน โดยการสราง
กลุ่มงานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารใหหน่วยงานไดทราบ เช่น ทาง application line หรือ เฟสบุ๊ค
6. การจัดส่งหนังสือไปนอกหน่วยงานงานบริหารงานทั่วไป มีหนาทีร่ ับผิดชอบโดยการส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจงใหหน่วยงานไดรับทราบ
7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือ
การเลือกใชคานาในหนังสือราชการ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทางานของแต่ละคน ซึ่งถาทาบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิ มพ์ ไดเลย และมีเ ทคนิคการท า โดยการอางเรื่องเดิม ในหนัง สือราชการ จะท าให การพิม พ์
หนังสือราชการไดเร็วยิ่งขึ้น
8. การแจงเวียนหนังสือใหหน่วยงานที่เกียวของทราบ โดยการสาเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว
ที่งาน กบท จานวน 1 ชุด
9. การทาลายหนังสือราชการดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
10. มหาวิทยาลัยไดขอใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากสานักงานพัฒนาระบบดิจิทอล
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใชได ซึ่ง มหาวิท ยาลัยไดขอใชแลว อีเ มล์รับส่งหนังสือของ งาน
บริหารงานทั่วไป aru@saraban.mail.go.th เพื่อจัดเก็บเป็นขอมูลได โดยมี 2 มหาวิทยาที่ของใชแลว
และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งไดเช่นกัน
นายกิตติรัตน์ บุญล้า
งานคลายๆ กับ คุณพรเทวา สันทัด มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเขา
ไปตรวจเช็คไดว่าหนังสือถึง กนพ. หรือยัง โดยกาหนดสิทธิ์ใหทุกคนดูไดทางออนไลน์ และ เจาหนาที่งาน
สารบรรณสามารถแกไขไดเท่านั้น
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1. การส่งหนังสือ จะทาสาเนา 3 ฉบับ ใหงานบริหารงานทั่วไป เก็บตนเรื่อง เก็บ ที่กองพัฒนา
นักศึกษา และส่งใหผูเกี่ยวของ
2. รูปแบบการทาหนังสือราชการ ใชระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหนา
3. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถาบาง
คนไม่สะดวกใชอีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไวบริเวณที่ลงชื่อทางาน
4. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือดานหลัง เพื่อไม่ใหทับหนังสือ
ราชการที่เป็นตนเรื่อง
5. รูป แบบการรับหนัง สือ ใชรูป แบบออนไลน์ ทุ กคนสามารถดูได ไม่ จากัดว่าดูที่ไหน ทุ กคน
สามารถดูได โดยใชกลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เช่น หนังสือภายใน
ภายนอก
2. ตรวจสอบและจัดลาดับความสาคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะไดประสานงานกับผูส่ง ผูจัดทา หรือผูเกี่ยวของ ใหดาเนินการไดทันท่วงที ในกรณี ที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลากาหนด
3. หนังสือประทับตรา จะระบุชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อ วันเดือนปี
4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
5. การเสนอหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลว เสนอผูบังคับบัญญชา ต่อไป และเสนอ
ตามลาดับผูบังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4. เสนอเรื่องเพื่อลงนาม
6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มใหอยู่ในลาดับชั้นเก็บ
และจัดทาเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจกาหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดลาดับความสาคัญ
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องใหชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบรอยแลว
8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบดวย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจาของเจาของ
เรื่อง
9.การลงทะเบียบนหนังสือส่งออก ตองกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ล งทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปดวยปีปฏิทิน
10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหนาที่ซองที่ อยู่ให
ชัดเจน 2. การส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ โทรสาร
11. การท าหนัง สือ ราชการ แบ่ ง ออกได 11 แบบ ไดแก่ หนัง สื อภายใน ภายนอก หนัง สื อ
ประทั บตรา คาสั่ง ขอบัง คับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใชตัวอักษร
งานสารบรรณ
12. การทาหนังสือราชการตองมี ที่ วันที่ เรื่อง คาขึ้นตน การย่อหนาขอความ และการลงชื่อ
13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไวเพื่อ
ใชในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบรอยแลว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรี ยบรอยแลว
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14.การท าลายหนังสือ เก็ บไวจนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็ บไวประมาณ 10 ปี จะเขาสู่
กระบวนการทาลายหนังสือ
นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
1. การทาหนังสือเชิญครูแนะแนว การจัดโครงการ ARU CRM ทาหนังสือไว 3 ฉบับ
2. การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจง
3. การจัดตั้งกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจงขอมูลข่าวสารใหรับทราบ
นางจิตรา มาทอง
การรับ-และส่งต่อ เพื่อปฏิบัติตามที่รองขอ ไม่ไดจัดทาหนังส่งออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานใหเรียบรอย โดยมีวิธีการโทรศัพท์
นางสาววิชุตา พวงมาลัย
1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาดูว่าจะมอบหน่วยงานใดต่อ และสาเนา
เอกสารแจงผูเกี่ยวของ และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม
2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสร าง เช่น หนัง สือเชิญประชุม ตองทาเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจงใหคณะกรรมการทุกท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน
3. รายงานการประชุม จะไม่ไดทาบันทึกแลวเวียนใหคณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไวให
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
เมื่อไดหนังสือจะลงรับดวยคอมพิวเตอร์ใช โปรแกรม excel เสนอ ผูบริหารลาดับต่อไป มีหนังสือ
เกี่ยวกับอาจารย์ผูสอน เช่ น การส่งเกรดล่าชา กองบริการการศึกษาจะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็น
นักศึกษาภาคเรียนใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบทา และประสานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงรับในฝ่าย
บริหารการศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาตน
เรื่องที่ส่งมา ก่อนที่จะเรื่องออกไปตองประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ในส่วนการจัดประชุมสภาวิชาการ ขอบังคับจะกาหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง
เทคนิคการจัดประชุม เราจะทาบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะตองมีเอกสาร หลักฐาน เช่น
มีหลักสูตรเขา คณะจะตองมีเรื่องเดิมขอเท็จจริง มาพรอมดวย และคณะจะตองนาเอกสารรูปแบบก่อน
นาเสนอวาระ ในส่วน กองบริการการศึกษาจะทารูปแบบเพื่อใหหน่วยงานทางานไดรวดเร็ว คณะสามารถ
ดาวน์โหลดใชได การจัดทามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผูช่วยเลขานุการจะจดและทา
ประเด็นสาคัญย่อๆไว เราจะทาสรุปรายงานไดรวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจงมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสาร
บรรณ และโทรแจงคณะ และมีบริการแจงมติบนเว็บไซต์ การทาลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นขอสอบ ตาม
ระเบียบจะเก็บ ไว 1 ปีป ฏิทิ น กองบริการการศึกษาจะตองท าคาสั่ง ทาลาย โดยการตัด แลวเสนอให
อธิการบดีลงนามแลวนาขอสอบมาทาลายและจัดทาบัญชีแนบทายว่าทาลายกี่ชุดๆละกี่หนา
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นางสมจิตร์ สอนดา
การลงรับหนังสือ เราจะตองถามจากเจาของเรื่อง และเกษียณขึ้นผูบังคับบัญชา การจัดทา
หนังสือออกทาไดเลย การจัดเก็บแบบ Paper จัดไวเป็นปีๆ
สรุปประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับ ครั้งที่ 3
การเสนอแฟ้มหนังสือ ดาเนินการโดยการตรวจสอบหนังสือ แยกประเภทหนังสือ ลงทะเบียนรับ
หนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอแฟ้มตามลาดับสายงานการบังคับบัญชี
เทคนิคการเกษียนหนังสือ มีดังนี้
1. ตองทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิบัติด านอะไร และหน่วยงานใดตองดาเนินการ
จากนั้นเสนอความเห็นเบื้องตน เสนอแฟ้มใหผูบริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผูบริหารแต่ละ
ท่านตามอานาจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูปฏิบัติงานจะตองมีคาสั่งมอบอานาจใหรองอธิการบดี และผูช่วย
อธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง เพื่อจะไดเสนอแฟ้มหนังสือไดอย่างถูกตอง เช่น งาน
บริห ารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอ ผูอานวยการกองกลาง ผูอานวยการส านัก งาน
อธิการบดี และเสนอต่อผูบริหารที่ไดรับมอบอานาจพิจารณาสั่งการ หรือบางเรื่องเป็นเรื่องสาคัญและเกิน
อานาจการตัดสินใจของผูบริหารนั้น ๆ จะเสนอหนังสือใหอธิการบดีสั่งการต่อไป
2. หนัง สือ ที่ เ ป็น เรื่อ งซับ ซ อน ยุ่ง ยาก และจ าเป็น ตองใชระเบี ยบ ขอกฎหมาย จะมอบให
หน่วยงานที่เกี่ ยวของเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัส ดุ งานก่อสราง เรื่องที่เกี่ ยวของกับ กฎหมายที่
เกี่ยวกับ การบริห ารงานบุ คคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะดาเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผูบริหารตามลาดับต่อไป
3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจา ไม่มีความสาคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรูใหมหาวิทยาลัย งานบริห ารงานทั่วไปจจะมอบเรื่องนี้ให กับ ส านักวิท ยาบริก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศทันที โดยไม่ตองเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี
4. เมื่ออธิการบดีและผูบริห ารสั่งการในหนัง สือ งานบริหารงานทั่วไปจะบันทึกขอมู ลลงระบบ
โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Excel และทาผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถทาแทนได และทาได
ตลอดเวลา เพื่อใหการบันทึกหนังสือไดอย่างรวดเร็ว โดยดาเนินการลงบันทึกขอมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดดาเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน คาสั่ง ประกาศ จะอยู่ในขั้นตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ทางานจริง
5. การแจงเวียนหนังสือราชการ ไดสาเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให หน่วยงานที่เกี่ยวของดาเนินการ
โดยใหเจาหนาที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งขณะนี้ไดปรับวิธีการแจงเวียน โดยการสราง
กลุ่มไลน์ งานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารใหหน่วยงานไดทราบไดอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เช่น application
line หรือ เฟสบุ๊ค
6. การจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไปมีหนาที่รับผิดชอบ
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจงใหหน่วยงานไดรับทราบ
7. การรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเขาไปตรวจเช็คไดว่าหนังสือถึง กอง
พัฒ นานัก ศึก ษาหรือยัง โดยกาหนดสิทธิ์ให ทุก คนดูไดทางออนไลน์ และ เจาหนาที่ บ ริห ารงานทั่ วไป
สามารถแกไขไดเท่านั้น
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8. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือ
การเลือกใชคานาในหนังสือราชการ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทางานของแต่ละคน ซึ่งถาทาบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ไดเลย และมีเทคนิคการพิมพ์ โดยการอางเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะทาใหการพิม พ์
หนังสือราชการไดเร็วยิ่งขึ้น
9. การแจงเวียนหนังสือใหหน่วยงานที่เกี่ยวของทราบ โดยการสาเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว
ที่งาน งานบริหารงานทั่วไป จานวน 1 ชุด
10. การทาลายหนังสือราชการดาเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ
11. มหาวิทยาลัยไดขอใชระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากสานักงานพัฒนาระบบดิจิทอล
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใชได ซึ่ง มหาวิท ยาลัยไดขอใชแลว อีเ มล์รับส่งหนังสือของงาน
บริหารงานทั่วไป aru@saraban.mail.go.th เพื่อจัดเก็บเป็นขอมูลได โดยมี 2 มหาวิทยาลัยที่ของใช
แลว และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งไดเช่นกัน
มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเขาไปตรวจเช็คไดว่าหนังสือหน่ววยงาน
หรือยัง โดยกาหนดสิทธิ์ใหทุกคนดูไดทางออนไลน์ และ เจาหนาที่งานสารบรรณสามารถแกไขไดเท่านั้น
12. รูปแบบการทาหนังสือราชการ ใชระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหนา
13. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถาบาง
คน
ไม่สะดวกใชอีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไวบริเวณที่ลงชื่อทางาน
14. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือดานหลัง เพื่อไม่ใหทับหนังสือ
ราชการที่เป็นตนเรื่อง
15. รูปแบบการรับ หนัง สือ ใชรูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได ไม่จากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได โดยใชกลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม
16. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน เช่น หนังสือภายใน
ภายนอก
17. ตรวจสอบและจัดลาดับความสาคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะไดประสานงานกับผูส่ง ผูจัดทา หรือผูเกี่ยวของ ใหดาเนินการไดทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลากาหนด
18. หนังสือประทับตรา จะระบุชื่อหน่วยงาน ระบุชื่อ วันเดือนปี
19. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ
20. การเสนอหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลว เสนอผูบังคับบัญชา ต่อไป และเสนอ
ตามลาดับผูบังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม
21. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มใหอยู่ในลาดับชั้นเก็บ
และจัดทาเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจกาหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
22. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดลาดับความสาคัญ
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ทาอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องใหชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบรอยแลว
23.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบดวย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจาของเจาของ
เรื่อง
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24.การลงทะเบียนหนัง สือ ส่ง ออก ตองกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ ลงทะเบียน และลงเลขลาดับ
ตลอดไปดวยปีปฏิทิน
25.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหนาที่ซองที่อยู่ให
ชัดเจน โดยส่งส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ และโทรสาร
26. การท าหนัง สือ ราชการ แบ่ ง ออกได 11 แบบ ไดแก่ หนัง สื อภายใน ภายนอก หนัง สื อ
ประทับตรา คาสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใชตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9
27. การทาหนังสือราชการตองมี ที่ วันที่ เรื่อง คาขึ้นตน การย่อหนาขอความ และการลงชื่อ
28. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไวเพื่อ
ใชในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบรอยแลว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว
29.การทาลายหนัง สือ เก็ บไวจนครบอายุตามระเบียบ งานบริห ารทรัพยากรบุคคล เก็ บ ไว
ประมาณ 10 ปี จะเขาสู่กระบวนการทาลายหนังสือ
30. การจัดส่งหนังสือทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจง
31. การจัดตั้งกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจงขอมูลข่าวสารใหรับทราบ
การรับ-และส่งต่อ เพือ่ ปฏิบัติตามที่รองขอ ไม่ไดจัดทาหนังส่งออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานใหเรียบรอย โดยมีวิธีการโทรศัพท์
1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาดูวา่ จะมอบหน่วยงานใดต่อ และสาเนา
เอกสารแจงผูเกี่ยวของ และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม
2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสราง เช่น หนังสือเชิญประชุม ตองทาเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจงใหคณะกรรมการทุกท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน
3. รายงานการประชุม จะไม่ไดทาบันทึกแลวเวียนใหคณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไวให
เมื่อไดหนังสือจะลงรับดวยคอมพิวเตอร์ใช โปรแกรม Excel เสนอ ผูบริหาร ตามลาดับ มี
หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ผูสอน เช่น การส่งเกรดล่าชา กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษา
ภาคเรียนใด เรื่อ งเกรดเป็นงานด่วนจะรีบ ท า และประสานเจ าหนาที่ ที่เ กี่ยวของลงรับในฝ่ายบริห าร
การศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาตนเรื่ องที่ส่ง
มา ก่อนที่จะเรื่องออกไปตองประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ
ในส่วนการจัดประชุม สภาวิชาการ ขอบัง คับ จะก าหนดประชุม เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง
เทคนิคการจัดประชุม เราจะทาบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะตองมีเอกสาร หลักฐาน เช่น
มีหลักสูตรเขา คณะจะตองมีเรื่องเดิมขอเท็จจริง มาพรอมดวย และคณะจะตองนาเอกสารรูปแบบก่อน
นาเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะทารูปแบบเพื่อใหหน่วยงานทางานไดรวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใชได การจัดทามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผูช่วยเลขานุก ารจะจดและทาประเด็น
สาคัญย่อ ๆ ไว เราจะทาสรุปรายงานไดรวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจงมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ
และโทรแจงคณะ และมีบริการแจงมติบนเว็บไซต์
การทาลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นขอสอบ ตามระเบียบจะเก็บไว 1 ปีปฏิทิน จะตองทาคาสั่ง ให
ทาลาย โดยวิธีการย่อยสลาย แลวเสนอใหอธิการบดีลงนามแลวนาขอสอบมาทาลายและจัดทาบัญชีแนบ
ทายว่าทาลายกี่ชุด ๆ ละกี่หนา
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การลงรับหนังสือ เราจะตองถามจากเจาของเรื่อง และเกษียณขึ้นผูบังคับบัญชา การจัดทา
หนังสือออกทาไดเลย การจัดเก็บแบบ Paper จัดไวเป็นปี ๆ
ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนทางานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถาถึงผูช่วยจะสรุปใจความสาคัญแจงเลย แต่ถาเป็นหนังสือภายนอก จะอ่านและทา
ความเขาใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผูประเมิน ตองตรวจสอบว่าอาจารย์ผูนั้นติดสอน
ไหม ถาติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจงอาจารย์
หากติดสอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่าอาจารย์จะบริห ารจัดการเวลาอย่างไรเพื่อเป็นขอมู ล ในการ
เกษียณหนังสือ
การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะทาเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดทา
ซื้อจางเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ทาเกี่ยวกับค่าตอบแทนผูประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราตองมาดูความสาคัญ
ของงานและงบที่มี ตองดูแล
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กลุ่มสานักงานอธิการบดี
ประเด็นการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งที่ 4
วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้เข้าร่วมประชุม
42) นายพรเทวา
43) นายนัฐวุฒิ
44) นางจิตรตรา
45) นายวรพจน์
46) นางสาววิชุตา
47) นางสาวกีรติกาญจน์
48) นางสาวศิรลิ ักษณ์
49) นางสาวนพรัตน์
50) นางสาวสมจิตร์
51) นางสาววิภา
52) นางสาวรสรินทร์
53) นายกิตติรัตน์
54) นางสาวนิตยา

สันทัด
คลายเพ็ง
มาทอง
วรนุช
พวงมาลัย
กลิ่นธรรมเสน
สุคันธชาติ
โมทินา
สอนดา
การภักดี
วงค์จันทร์
บุญล้า
แสงมะฮะหมัด

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
5) นางปิยะนุช
6) นางสาวเบญจมาภรณ์

สุขเพ็ชร
ขาเขียว

รองประธาน
ลาคลอด
กรรมการและเลขานุการ ลาป่วย

เปิดประชุมเวลา 11.20 น.
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด
กองบริการการศึกษาสรางกลุ่มไลน์เพื่อสรางข่าวสารของกองบริการหรือการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากร และสรางเพจของกองบริการการศึกษาไวบริการใหนักศึกษาเขาสอบถามแกปัญหากับนักศึกษา
ซึ่งตอบคาถามไดอย่างรวดเร็วเชาตองรีบตรวจสอบเพจ ขอดีนักศึกษาสามารถทราบขอมูลไดอย่างรวดเร็ว
แต่ก ลางคืนหรือ ดึก มากจะไม่ ไดตอบ แต่เ ชาก็ ตองรีบ ตอบ มี Admin ประจ าเพจ จะตองแจ งไปยัง
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ได
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ
นายพรเทวา สันทัด
1. สรางความสัมพันธ์อันดีกับเจาหนาที่ธุรการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และส่วนราชการอื่น
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีห นาที่ และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องตน
เพราะตองเสนอหนังสือถึงผูบริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผูบริหาร
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3. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผช.อธิการบดี ไดรับมอบอานาจเรื่องอะไร จะไดเสนอแฟ้ม ใหพิ
จาณณาสั่งการไดอย่างถูกตอง ตรงตามอานาจหนาที่ของผูบริหาร
4. พยายามใชเทคโนโลยีใหมากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ application สื่อสังคมออนไลน์ ไดแก่
กลุ่ม line งานสารบรรณ อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์
5. การส่ ง หนั ง สื อ ราชการภายนอก ในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ใช ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด จะช่วยใหการทางานสะดวกและรวดเร็ว
นายกิตติรัตน์ บุญล้า
1. ใชกลูเกิลชีตในการรับ-ส่งหนังสือ เป็นการทางานผ่านระบบออนไลน์ ถาเอกสารโหลดสามารถ
คีย์ไดมากกว่า 1 เครื่อง จะลดขั้นตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะทาเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่าน
การสั่งการแลวไปที่กลูเกิลไดร์ เป็นการอางอิงขอมูล จะสะดวกในการคนหา เป็นการเพิ่มความสะดวกใน
การเปิดเอกสารไดทุกที่ ทุกเวลา
2. งานสารบรรณใชตามระเบียบส านัก นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 โดยการแจกรูป แบบให
บุคลากรไดรับทราบ
3. ทางานในรูปแบบออนไลน์ เพราะสามารถคานวณได เช่น ทะเบียนควบคุมสถิติการลา มีการ
ควบคุมทุกงานที่รับผิดชอบ
นางสาวรสรินทร์ วงค์จันทร์
1. เนนเรื่องการมอบเอกสาร โดยการสแกนและส่งใหเป็นรายบุคคล สามารถยอนดูไดเลย ไม่ตอง
มาขอเพิ่มเติมอีก
2. กูเกิลชีต ออนไลน์ทั้งหมด
นางจิตรา มาทอง
ใชการโทรศัพท์ประสานงานบุคคล ถาเรื่องเร่งด่วน ถาเรื่องไม่ด่วนก็จะใชไลน์
นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน
1. การทาหนังสือส่งออก ครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการสาเนาหนังสือ และพิมพ์ขอมูลรายบุคคล
เพื่อลดเวลาการลงนามของผูบริหาร
2. การสรางเครือข่ายครูแนะแนว โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
นางสาววิชุตา พวงมาลัย
การทารายงานการประชุม จะตองทาบันทึ กเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ
อธิการบดีเห็นชอบ จะทาบันทึกก่อน แลวรายงานการประชุมจะลอกับบันทึกเพื่อใหสอดคลองและมีความ
ถูกตอง
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
เนนการสื่อสารผ่านไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบเอกสารไดเนนใหเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบ คนเดียว เก็บไวออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใหสามารถดึงขอมูลออนไลน์ได
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นางสาววิภา การภักดี
1. การสูญหายของเอกสาร ตองดาเนินการสแกนเอกสารไว เช่น บันทึกขอความ หลักฐาน ซื้อ
จางเบิกจ่าย สรางเป็นโฟล์เดอร์ไวในหน่วยงานเมื่อมีหน่วยงานใดตองการใชขอมูลสามารถส่งต่อไดอย่าง
รวดเร็ว
2. การบริหารจัดการงาน จะทาอย่างไรใหแฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการกาจัดให
ออกจากตัวเราเร็วที่สุด
นางสาวสมจิตร์ สอนดา
ไดมีการบันทึกการลาของบุคลากร เพือ่ ตรวตจสอบ และเสนอผูบริหารลงนาม และถ่ายสาเนา
เอกสารไวที่กองบริการ 1 ชุด และส่งตัวจริง ไปยังงาน กบค.
นายกิตติรัตน์ บุญล้า
งานสารบรรณ กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตาม กบท.
สรุปประเด็นสาคัญ/เคล็ดลับ ครั้งที่ 4
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ
การติดต่อประสานงานการแจงหนังสือราชการ โดยการสรางกลุ่มไลน์ “กองบริการการศึกษา”
เพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกองบริการการศึกษา และมีการสรางเพจของกองบริการการศึกษาในเฟสบุ๊ค
ไวบริการใหนักศึกษาไดเขามาติดต่อสอบถาม และมี Admin ที่เป็นเจาหนาที่กองบริการการศึกษาทุกคน
ทาหนาที่เป็น ตอบปัญหาต่าง ใหกับนักศึกษา ทาใหการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว Admin
สรางความสัมพันธ์อันดีกับเจาหนาที่ธุรการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และส่วนราชการอื่น
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีหนาที่และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องตน เพราะ
ตองเสนอหนังสือถึงผูบริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผูบริหาร
ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูช่วยอธิการบดี ไดรับมอบอานาจเรื่องอะไร จะไดเสนอแฟ้ม ใหพิ
จาณณาสั่งการไดอย่างถูกตอง ตรงตามอานาจหนาที่ของผูบริหาร
พยายามใชเทคโนโลยีใหมากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ application สื่อสังคมออนไลน์ ไดแก่ กลุ่ม
line งานสารบรรณ อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์
การส่งหนังสือราชการภายนอก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของจังหวัด จะช่วยใหการทางานสะดวกและรวดเร็ว
ใชกลูเกิลชีตในการรับ-ส่งหนังสือ เป็นการทางานผ่านระบบออนไลน์ ถาเอกสารโหลดสามารถคีย์
ไดมากกว่า 1 เครื่อง จะลดขั้นตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะทาเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่านการ
สั่งการแลวไปที่กลูเกิลไดร์ เป็นการอางอิงขอมูล จะสะดวกในการคนหา เป็นการเพิ่มความสะดวกในการ
เปิดเอกสารไดทุกที่ ทุกเวลา
งานสารบรรณใชตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 โดยการแจกรูปแบบใหบุคลากร
ไดรับทราบ
ทางานในรูป แบบออนไลน์ เพราะสามารถคานวณได เช่น ทะเบียนควบคุมสถิติก ารลา มีการ
ควบคุมทุกงานที่รับผิดชอบ
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เนนเรื่องการมอบเอกสาร โดยการสแกนและส่งใหเป็นรายบุคคล สามารถยอนดูไดเลย ไม่ตองมา
ขอเพิ่มเติมอีก
ใชการโทรศัพท์ประสานงานบุคคล ถาเรื่องเร่งด่วน ถาเรื่องไม่ด่วนก็จะใชไลน์
การทาหนังสือส่งออก ครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการสาเนาหนังสือ และพิมพ์ขอมูลรายบุคคล
เพื่อลดเวลาการลงนามของผูบริหาร
การสรางเครือข่ายครูแนะแนว โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
การทารายงานการประชุม จะตองทาบันทึ กเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ
อธิการบดีเห็นชอบ จะทาบันทึกก่อน แลวรายงานการประชุมจะลอกับ บันทึกเพื่อใหสอดคลองและมีความ
ถูกตอง
เนนการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบเอกสารไดเนนให
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ คนเดียว เก็บไวออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใหสามารถดึงขอมูลออนไลน์ได
การสูญหายของเอกสาร ตองดาเนินการสแกนเอกสารไว เช่น บันทึกขอความ หลักฐาน ซื้อจาง
เบิก จ่าย สร างเป็นโฟล์เดอร์ไวในหน่วยงานเมื่ อมี หน่วยงานใดตองการใชขอมู ลสามารถส่งต่อไดอย่าง
รวดเร็ว
การบริหารจัดการงาน จะทาอย่างไรใหแฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการกาจัดให
ออกจากตัวเราเร็วที่สุด
ไดมีการบันทึกการลาของบุคลากร เพือ่ ตรวจสอบ และเสนอผูบริหารลงนาม และถ่ายสาเนา
เอกสารไวที่กองบริการ 1 ชุด และส่งตัวจริง ไปยังงานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานสารบรรณของแต่ละหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามงานบริหารงานทั่วไป
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กลุ่มสานักงานอธิการบดี
ประเด็นการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สมาชิกในกลุ่ม
1) นายพรเทวา
2) นางปิยะนุช
3) นายนัฐวุฒิ
4) นางจิตรตรา
5) นายวรพจน์
6) นางสาววิชุตา
7) นางสาวกีรติกาญจน์
8) นางสาวศิรลิ ักษณ์
9) นางสาวนพรัตน์
10) นางสาวสมจิตร์
11) นางสาววิภา
12) นางสาวรสรินทร์
13) นายกิตติรัตน์
14) นางสาวเบญจมาภรณ์
15) นางสาวนิตยา

สันทัด
สุขเพ็ชร
คลายเพ็ง
มาทอง
วรนุช
พวงมาลัย
กลิ่นธรรมเสน
สุคันธชาติ
โมทินา
สอนดา
การภักดี
วงค์จันทร์
บุญล้า
ขาเขียว
แสงมะฮะหมัด

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ

เปิดประชุมเวลา 13.30 น.
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองที่ใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ
1. สรางความสัมพันธ์อันดีกับเจาหนาที่ธุรการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และส่วนราชการ
อื่น ๆ จะทาใหการประสานงานเบื้องตนง่ายขึ้น ทาใหการดาเนินงานของงานสารบรรณรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีหนาที่และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องตน ตอง
ทราบว่าบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยทาหนาที่อะไร ก็จะสามารถเสนอหนังสือไดตรงกับเรือ่งได และ
สามารถเสนอหนังสือถึงผูบริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผูบริ หาร
3. ผูบริหารระดับรองอธิการบดี ผูช่วยอธิการบดี ไดรับมอบอานาจเรื่องอะไร จะไดเสนอแฟ้ม ให
พิจารณาสั่งการไดอย่างถูกตอง ทาใหการทางานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
4. พยายามใช เทคโนโลยี ให มากที่ สุด เช่ น คอมพิ วเตอร์ โปรแกรมส าเร็จ รู ป application
สื่อสัง คมออนไลน์ ได แก่ กลุ่ม line งานสารบรรณ การรับ ส่ง หนัง สือผ่านกู เ กิ ลชีต อีเ มล์ โทรสาร
โทรศัพท์ ใชทุกช่องทาง
5. การส่งหนังสือราชการภายนอก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ส่วนราชการ ใชระบบงาน
สารบรรณอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ข องจัง หวัด จะช่ วยให สามาถส่ ง หนัง สือไดทั นที และสามารถส่ง ได หลาย
หน่วยงาน ทาใหการทางานสะดวกและรวดเร็ว
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6. พยายามลดขั้นตอนการทางาน เช่น บางเรื่องก็จะใหหน่วยงานที่เกี่ยวของเสนอความเห็นก่อน
เช่น เรื่องพัสดุ กฎหมาย งบประมาณ เพื่อจะไดลดรอบการทางาน
7. เรื่องที่ไม่สาคัญ หรือเรื่องที่ทราบ เช่น หน่วยงานภายนอกส่งหนังสืออ่า นเสริมความรูมาให
มหาวิทยาลัย กบท.จะดาเนินการมอบหนังสือไปยังสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีทันที
8. การบริหารจัดการในการทาทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ เช่น กูเกิลชีต กูเกิลไดร์ รับ -ส่ง
หนัง สือ เป็นการทางานผ่านระบบออนไลน์ ถาเอกสารโหลดสามารถคีย์ไดมากกว่า 1 เครื่อง จะลด
ขั้นตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะทาเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่านการสั่งการแลวไปที่กลูเกิลไดร์
เป็นการอางอิงขอมูล จะสะดวกในการคนหา เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเปิดเอกสารไดทุกที่ ทุกเวลา
9. งานสารบรรณใชตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 ใหหน่วยงาชการใชรูปแบบ
หนังสือราชการตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยการแจกรูปแบบหนังสือราชการใหบุคลากรไดรับทราบ
10. การสาเนาเอกสารใหผูเกี่ยวของทราบ จะดาเนินการสแกนเก็บไวที่กองพัฒนานักศึกษา และ
ส่งหนังสือใหเป็นรายบุคคล ทาใหสามารถคนหาเอกสารได โดยไม่ตองมาขอเอกสาร
11. การทางานจะทาในรูปแบบออนไลน์ ทาใหสะดวกในการคนหา สะดวกในการทาทุกที่ ทุก
เวลา
12. การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก จะใชการโทรศัพท์ประสานงานบุคคล หากมีเรือ่ ง
เร่งด่วน จะดาเนินการแจงในกลุ่ม ARU พบครูแนะแนว
13. การทาหนังสือส่งออกใหครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการสาเนาหนังสือ ไวที่งานบริหารงาน
ทั่วไป 1 ชุด ตนฉบับเก็บไวที่หน่วยงาน และสาเนาหนังสือราชการโดยใชหนังสือเวียน เพื่อลดขั้นตอนการ
ลงนามของผูบริหาร
14. การสรางเครือข่ายครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
ใหกับนักศึกษาใหม่
15. การทารายงานการประชุม จะตองทาบันทึกเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ
อธิการบดีเห็นชอบ จะทาบันทึกก่อน แลวรายงานการประชุมจะสอดคลองกับบันทึก เพือ่ใหขอมูลมีความ
ครบถวน ถูกตอง
16. การรับ -ส่งหนังสือ เนนการสื่อสารผ่านไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบ
เอกสารไดเนนใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ คนเดียว เก็บไวออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใหสามารถดึง
ขอมูลออนไลน์ได
17. การสูญหายของเอกสาร ตองดาเนินการสแกนเอกสารไว เช่น บันทึกขอความ หลักฐาน ซื้อ
จางเบิกจ่าย สรางเป็นโฟล์เดอร์ไวในหน่วยงานเมื่อมีหน่วยงานใดตองการใชขอมูลสามารถส่งต่อไดอย่าง
รวดเร็ว
18. การจัดพิมพ์หนังสือราชการตองมีความรูเรื่องภาษาเป็นอย่างดี โดยการศึกษาหาความรูจาก
ระเบียบงานสารบรรณ หรือในอินเตอร์เน็ต และนามาปรับใชใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
19. การบริหารจัดการงาน จะทาอย่างไรใหแฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการกาจัด
ใหออกจากตัวเราเร็วที่สุด
20. งานสารบรรณใหเป็นไปตามกระบวนการของงานบริหารงานทั่วไป
21. เบื้อ งตนจะตองรูวาเจ าหนาที่ คณะท่ านไหนท าหนาที่ อะไร “รู้เขา รู้เรา ” เพื่อที่ จ ะได
ประสานงานภายในเบื้องตนไดถูกตอง และไดขอมูลอย่างรวดเร็ว โดยส่งขอมูลทางไลน์ Facebook หรือ
อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อขอขอมูลก่อนล่วงหนา ก่อนที่บันทึกฉบับจริงจะส่งมาภายหลัง
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22. การอานวยความสะดวกเรื่องการแจงมติการประชุม ที่มีความเร่งด่ วน โดยจะส่งโดยใชเป็น
ไฟล์ word ใหเจาหนาที่คณะใชทางานต่อไดอย่างรวดเร็ว และนาการแจงมติการประชุมและรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ในเว็บมหาวิทยาลัย
23. การติดต่อประสานงานดวยวาจา ตองใชภาษาที่เหมาะสม และมีน้าเสียงที่ไพเราะ และเป็น
มิตรกับเจาหนาที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน
ปัญหา –อุปสรรคในการดาเนินงาน
1.ภาษาที่ใชในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ภาษาไม่เป็นทางการ ทาใหผูที่ติดต่อสื่อสารดวย
อาจตีความไม่ตรงประเด็น
2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ เช่น การส่งขอมูลที่เป็นขอมูลเอกสาร จะหมดเวลาในการ
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน 5 วัน ทาใหตองขอขอมูลจากหน่วยงานนั้น ๆ ใหม่
3. การไม่เ ปิดใจรับ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่อยากเรียนรูในสิ่งใหม่ ๆ ที่ ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน
4. การส่งหนังสือราชการใหส่วนราชการอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานไม่เปิดหนังสือและไม่รับหนังสือ ทาใหเกิดผลเสียแก่ทางมหาวิทยาลัย
แนวทางการแก้ปัญหา
1. ควรใชภาษาในการติดต่อสื่อสารทางระบบไลน์ ใหเป็นภาษาทางการ
2. ถาเป็นเรื่องสาคัญ เช่น กาหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะดาเนินการบันทึกขอมูลไวในโน๊ต
เพื่อป้องกันขอมูลสูญหาย สามารถนาเอกสารมาใชงานไดตลอดเวลา
3. จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานโดยใชเทคโนโลยีเขามามีส่วนร่วม และบังคับใหผูปฏิบัติงานใช
งานอย่างจริงจัง
4. ตองตรวจสอบการรับหนังสือของหน่วยงานที่ส่งไปอย่างสม่าเสมอ หรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อ
ประสานงาน เพื่อใหไดรับหนังสือราชการ เช่น ส่งหนังสือผ่านอีเมล์ โทรสาร เป็นตน
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สรุปเทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณ
ประสิทธิภาพ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความรวดเร็วในการให้บริการงานสารบรรณ ส่ง-รับ เสนอเรือ่ ง เกษียณ มอบงาน
การประหยังงบประมาณ
ค้นหาได้สะดวกและนาข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
ลดขั้นตอนการทางาน
ตรวจสอบและติดตามได้ทันที
ลดการบันทึกข้อมูลและสั่งการซ้าซ้อน
ลดระยะเวลาในการอนุมัติ

ความรู้เฉพาะตัวบุคคล/กลยุทธ์การบริหารจัดการ
1. สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย
2. มีความรู้โครงสร้างของหน่วยงานคณะ สานัก/สถาบัน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
3. มีความรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริห ารทุ กระดับ ตั้งแต่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิก ารบดี คณบดี
ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป application สื่อสังคมออนไลน์
ได้แก่ กลุ่ม line งานสารบรรณ การรับส่งหนังสือผ่ านกูเกิลชีต อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์ ใช้ทุกช่องทาง
เพื่อให้ก ารบริห ารจัดการงานสารบรรณรวดเร็วถูกต้อง รวมถึง ระบบงานสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. การบริหารจัดการงาน จะทาอย่างไรให้แฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการกาจัดให้ออกจาก
ตัวเราเร็วที่สุด
6. การติดต่อประสานงานด้วยวาจา ต้องใช้ภาษาที่เ หมาะสม และมีน้าเสียงที่ไพเราะ และเป็นมิตรกั บ
เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน
7. ต้องรู้ว่าหน่วยงานคณะ สานัก/สถาบัน และบุคลากรท่านไหนทาหน้าที่อะไร “รู้เขา รู้เรา ” เพื่อที่จะได้
ประสานงานภายในเบื้องต้นได้ถูกต้อง และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยส่งข้อมูลทางไลน์ Facebook หรือ
อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อขอข้อมูลก่อนล่วงหน้า ก่อนที่บันทึกฉบับจริงส่งไปยังหน่วยงาน
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ปัญหา –อุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ภาษาไม่เป็นทางการ ทาให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยอาจตีความ
ไม่ตรงประเด็น
2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ เช่น การส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเอกสาร จะหมดเวลาในการดาวน์โหลด
เอกสารภายใน 5 วัน ทาให้ต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานนั้นๆ ใหม่
3. การไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่อยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน
4. การส่ง หนัง สือ ราชการให้ ส่วนราชการอื่น ในจัง หวัดพระนครศรี อยุธยาโดยผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานไม่เปิดหนังสือและไม่รับหนังสือ ทาให้เกิดผลเสียแก่ทางมหาวิทยาลัย
แนวทางการแก้ปัญหา
1. ควรใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารทางระบบไลน์ ให้เป็นภาษาทางการ
2. หากส่งหนังสือระบบออนไลน์ รูปแบบไลน์กลุ่ม หากเป็นเรื่องสาคัญ เช่น กาหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ควรบันทึกข้อมูลไว้ในโน๊ต เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถนาเอกสารมาใช้งานได้ตลอดเวลา
3. ควรจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม และบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน
อย่างจริงจัง
4. ควรตรวจสอบการรับหนังสือของหน่วยงานที่ส่งไปอย่างสม่าเสมอ หรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อประสานงาน
เพื่อให้ได้รับหนังสือราชการ เช่น ส่งหนังสือผ่านอีเมล์ โทรสาร เป็นต้น
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ภาคผนวก
1. ตัวอย่างผังกระบวนการงานสารบรรณ
2. ปฏิทินการดาเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานอธิการบดี
3. ปฏิทนิ การดาเนินงานจัดการความรู้ (สถานการณ์ Covid 19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี
4. ประมวลภาพกิจกรรม

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กระบวนการงานสารบรรณ
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
การรัับหนังั สือ
การรับหนังสัือ คือัการรับหนังสัือจากสวนราชการ หนวยงานเอกชนและบัุคคล ซัึ่งมัีมาจากภายนอกั
และภายใน หนงสัอื ที่รบไวแลวน้นเรียกวา “หนงสัอื รบ” การรบหนงสัอื มีขั้นตอนการปฏัิบติดงนี้
๑. จดลำดบความสำคัญและความเร่งดัว่ นของหนงสือ เพือ่ ดำเนัินการก่อนหลังและตรวจความ
ถักู ตองของเอกสาร หากไม่ถกัู ตองให้ติดตอสวนราชการเจ้าของเรื่องหรือหนวยงานที่สงออกหนงสัือ เพัื่อดาเนินการั
ให้ถกัู ตองและบนทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน
๒. การประทบตรารบหนงสือทีมั่ ุมบนด้านขวาของหนงสัือ โดยกรอกรายละเอัียดดงนี้
๒.๑ เลขรบ ให้ลงเลขที่รบตามลำดบทะเบียนหนงสัอื รบ
๒.๒ วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ป ที่รบหนงสัือ
๒.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รบหนงสัือ
แบบตรารับหนังสัอื
กองนโยบายและแผนั
เลขที่รบ...............
วันที่.....................
เวลา.....................
๓. ลงทะเบียนรบหนงสือในทะเบียนหนงสัอื รบภายใน โดยกรอกรายละเอัียด ดงนี้
๓.๑ ทะเบียนหนงสัอื รบ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
๓.๒ั เลขทะเบัียนรับั ให้ ล งเลขลำดบของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับตัิดตอกนไปั
ตลอดปปฏัิทิน เลขทะเบียนของหนงสัอื รบจะตองตรงกับเลขที่ในตรารบหนงสัือ
๓.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนงสัอื ที่รบเขามา
๓.๔ ลงวันที่ ให้ลงวนที่ เดือน ปี ของหนงสัอื ที่รบเขามา
๓.๕ จาก ให้ลงตาแหนงเจาของหนงสัอื หรือชัื่อสวนราชการหรือชัื่อบุคคลในกรณี
ที่ไมมีตาแหนงักรณัี
๓.๖ั ถังึ ั ใหั้ลงตาแหน่งของผู้ ทัี่หนงสัือนั้นมีถัึง หรัือชัื่อสวนราชการหรัือชัื่อบัุคคลใน
ที่ไมมีตาแหนง
๓.๗ เรือ่ ง ให้ลงชัื่อเรือ่ งของหนงสัอื ฉบบน้น ในกรณัีที่ไมมีชัื่อเรื่องให้ลงสรุปเรือ่ งยัอ่
๓.๘ การปฏัิบติ ให้บนทึกการปฏัิบติเกัี่ยวกับหนงสัอื ฉบบนน้
๓.๙ หมายเหตุ ให้บนทึกขอความอัื่นใด (ถามี)

การจัดการความรู้ “การพัฒนาคุณภาพการบริการ” 50 | P a g e

สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนงสือรบภายใน พ.ศ. ..............
เลขั
ทะเบียนรบ

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การั
ปฏัิบติ

หมายเหตุ

4. คดแยกหนงสัอื ที่ลงทะเบียนรบแลว โดยแยกเปน 2 ประเภท ดงนี้
4.1 หนังสือ ที่ ต้อ งผ่ านผู้ อ ำนวยการกองนโยบายและแผน ซึ่ งงานบริห ารท่ วไปตองั
ดาเนินการเกษียนหนงสัอื เสนอผัูอำนวยการกองนโยบายและแผน เพัื่อพัิจารณาสั่งการ
4.2 .หนังสือ ที่ สั่งให้งานทีเ่ กี่ยวของดาเนัินการ โดยให้ผู้รบหนังสือลงชื่อและวัน เดัอื น ป
ที่รบหนงสัอื ไวเปนหลกฐานในทะเบียนหนงสัอื รบ
การสงหนังสือ
การจายหนงสือ ภายในสวนราชการหรอหนวยงานั คือ การจายเรัื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องั
ไดแก่ หัวหนาฝ่ายั หัวหนางานั และผปฏัิบัติ ได้ร บทราบเรื่ อ งราวทีจ่ ะต้อ งดำเนัิน การและจ่ายเรื่อ งให้ แ ก่
เจาหนาทัี่ เจาของเรื่อง เพัื่อนาไปปฏัิบติ มีแนวปฏัิบติดงนี้
๑. เมัื่อเจาหนาที่รับ – ส่ง นำแฟ้มหนงสือเข้าให้มีจากผู้บังคบบญชาหรัือผู้ไดรับมอบหมายไป
มอบให้หัวหนางานธัุรการ หัวหน้างานสารบรรณ หรัือผู้ไดรับมอบหมายให้เปนผู้จายเรื่องัเมัื่อพัิจารณาบันทัึกัจ
ายเรื่องแลวเจ้าหน้าทีร่ บ-ส่ง นำหนงสัอื เขาใหม่เหลาน้นไปมอบให้แกหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะเปนผัจู าั่ ยเรื่องั
ให้แกเจาของเรื่องดาเนินการ โดยให้ลงชัื่อรบหนงสัอื ในทะเบียนหนงสัอื รบไวเปนหลักฐาน
๒. การจายเรื่องตองจายทนที ให้ทนกำหนดเวลา
๓ . ผู้ มัีห น้ าที่จ่ ายเรื่ อ งั เมื่ อ พิ จารณ าห นังสัือ กอ น จ่ า ย แลว เหัน วั่าเรื่ อ งใดมี ค ว าม ส ำคัญ
ควรบนทึกชวยจาเพัื่อสามารถติดตามเรือ่ งไดทนเวลา
แบบทะเบียนหนังสือสง
ทะเบียนหนงสือสัง่ ภายใน พ.ศ. ..............
เลขัทะ
เบียนสง

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การั
ปฏัิบติ

หมายเหตุ
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ผังกระบวนงานการรับ – ส่งหนังสือราชการภายใน
ลำดับ
๑

ผงกระบวนงาน
การ

รายละเอัียดงาน
ผัูรับผิดชอบ
-เจาหนาทัี่ตรวจสอบความ
เจาหนาที่
ถูกต้องของหนงสัือ จดลำดับั บรัิหารงานทั่วไป
ความสำคัญัและความเรงดวน
-คดแยกหนงสัือ/พัิจารณา/
ตรวจสอบ/เสนอผูเ้ กี่ยวของ

รับเอกสารจากหนวยงานตัน้ เรื่อง

NO
ตรวจสอบ/คดแยก

๒

YES

-ลงทะเบียนรับหนงสัือ ในั
โปรแกรมExcel ไฟลั
ลงทะเบียนรบภายใน/
ภายนอก
-เกษียนหนงสือเสนอั
ผูอ้ ำนวยการกองนโยบายและั
แผนพัิจารณาสั่งการ/จดส่งให้

ลงทะเบียนรบ

จดสงให้ผูทั ัี่เกี่ยวของ

งาน/เจาหนาทัี่ใน กนผ.

-เจาหนาทั
บรัิหารงานทั่วไป
-งานทัี่รับผัิดชอบ
-เจาหนาที่ ผัู
รับผัิดชอบ

ทัี่ผูเักี่ยวของตองดำเนนการั
เอง)

เสนอ ผอ.กนผ. ลงนาม/สงการ

๓

NO
พิจารณาลงนาม/ส่งการ

๔

YES
สงหนวยงานทัี่เกี่ยวของ

ผอำนวยการกองนโยบายและั ผัูอำนวยการกองั
แผนพัิจารณาัวิเคราะห กลนก นโยบายและแผน
รอง ตรวจสอบความถูกัตอง
ลงนามเสนอผัูบรัิหาร/ หนวย
งานทัี่เกี่ยวของ
-เจาหนาทัี่ตรวจสอบความ
เรียบร้อยัครบถวนของั
หนงสัือ และลงชัื่อรับ

เจาหนาที่
บรัิหารงานทั่วไป
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แบบหนังสือภายนอก
(ตามระเบียบ ข้อ ๑๑)

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ครฑขนาด 3 x 3 ซม.

ชั้นความเร็ ว (ถ้ามี)
ที่................................................

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี )

เรอง...............................................................
เรี ยน
อ้างถึง (ถ้ามี)
สิ่งที่สงมาด้วย (ถ้ามี)
(ขอความ)..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
(คาลงท้าย)
(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่ อง)
โทร. ..........................
*โทรสาร . ..........................
สาเนาส่ ง (ถ้ามี)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
*แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว ๑๗ ลงวนท ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๔
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ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชนความเรว (ถาม)

แบบหนังสือภายใน

ครฑขนาด 1.5 x 1.5 ซม.

บันทึกขอความ
สวนราชการ............................................................................................................................................
ที่..........................................................วันที่ .........................................................................................
เรื่อง........................................................................................................................................................
(คาขึ้นต้น)
(ข้อความ)..................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
ชั้นความลับ (ถ้ามี)
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ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี
ระยะเวลา
ก.ย. 62

มี.ค. 63

กิจกรรม
1) ทบทวนนโยบาย คาสั่ง และ
ปฏิทินการจัดการความรู้ ของสานักงาน
อธิการบดี
2) ถ่ายทอดนโยบาย คาสั่ง และ
ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้
ไปยัง 4 กอง
3) ทบทวนประเด็นความรู้การ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี
4) ทบทวนและจัดทาแผน KM ของ
สานักงานอธิการบดี
5) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1

มี.ค. 63

6)

กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2

มี.ค. 63

7)

กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3

เม.ย. 63

8)

กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 4

เม.ย. 63

9)

กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5

เม.ย. 63

10) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 6

เม.ย. 63

11) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7

เม.ย. 63

12) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 8

เม.ย. 63

13) จัดทาคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
กิจกรรมการถอดองค์ความรู้ และ
ทดลองใช้คู่มือ หลังจากนั้นปรับปรุงคู่มือ
14) จัดทารายงานผลการดาเนินงาน มีรายงานผลการดาเนินงานถอด
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ องค์ความรู้ และคู่มือแนวปฏิบัติ
ส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย
ที่ดี

ต.ค. 62
พ.ย. 62
ธ.ค. 62

พ.ค. 63

ตัวชี้วัดของกิจกรรม
มีนโยบาย คาสั่ง และปฏิทินการ
ด าเนิ น งานการจั ด การความรู้
ของมหาวิทยาลัย
หน่วยงานมีนโยบาย คาสั่ง และ
ปฏิทิ นเพื่อใช้เ ป็นกรอบทิศ ทาง
ในการดาเนินงาน
ประเด็นความรู้
ร่างแผน KM
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 1
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 2
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 3
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 4
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 5
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 6
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 7
รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 8
มีคู่มือฯ เผยแพร่และบุคลากร
นาไปใช้ประโยชน์

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ
-

งานประกันคุณภาพ

1
ประเด็น
1 ฉบับ

คณะกรรมการ KM

1 ฉบับ

การดาเนินการถอด
องค์ความรู้เป็น
รูปแบบการถอด
บทเรียนโดยการ
บรรยายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แล้วส่ง
มายังฝ่ายเลขานุการ
เนื่องจากเป็น
ผลกระทบจาก
โรคติดต่อร้ายแรง
Covid-19

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

งานประกันคุณภาพ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
-

คณะ/สานัก/สถาบัน

1 ฉบับ

งานประกันคุณภาพ

ระยะเวลา
26-27 พ.ค. 63

12 มิ.ย. 63
มิ.ย. 63

กิจกรรม
15) มหาวิทยาลัยประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 4
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16) เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY
& Best Practice SHARE ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
17) สรุปผลการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2562 และ
รายงาน คกก.ดาเนินงานประกัน และ
คกก.ประจาสานักงานอธิการบดี เพื่อ
ทราบและให้ข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
ครั้งที่ 4 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ

คกก.ดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ สานักงานอธิการบดี

ร้อยละ 80 คณะกรรมการฯ

มีรายงานผลการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

1 เล่ม

งานประกันคุณภาพ

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ดาเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง ให้นาองค์ ความรู้ และประเด็นสาคัญขึ้น
Facebook Group : ชื่อ ARU KM ของมหาวิทยาลัยทุกครัง้

1
+

ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(สถานการณ์ Covid-19)
ระยะเวลา
14 พ.ค. 63

15 พ.ค. 63
18 พ.ค. 63
18 มิ.ย. 63

1-2 มิ.ย. 63
4-12 มิ.ย. 63

16-18 มิ.ย. 63

22-24 มิ.ย. 63

กิจกรรม
ตัวชี้วัดของกิจกรรม
เป้าหมาย
คณะกรรมการ KM สนอ. ถอด
มีแนวปฏิบัติที่
มีแนวปฏิบัติที่
บทเรียนการบริหารจัดการ
งานสารบรรณ
จัดทารายงานผลการจัดการความรู้ มีรายงานผลการจัดการความรู้ มีรายงานผล
การจัดการความรู้
จัดทาและออกแบบผลงาน
มีแนวปฏิบัติที่ดี
มีแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
การนาเสนอผลงานเป็น
ทุกหน่วยงานเผยแพร่
บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเซียลสู่
รูปแบบออนไลน์ (ต้อง
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
สาธารณชน (ทดแทนการจัด
ครบถ้วนตามกระบวนการ
บนเว็บไซต์หรือ
นิทรรศการ)
การจัดการความรู้เหมือนการ ช่องทางโซเซียลสู่
นาเสนอบนบอร์ดนิทรรศการ) สาธารณชน
ส่งลิงก์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีไปยังผู้ มีแนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้าร่วม
มีแนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้า
ประกวดในระดับมหาวิทยาลัย ร่วมประกวดในระดับ
ประสานงาน KM มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ ผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี ผลงานของหน่วยงาน
ออนไลน์ของคณะ สานัก/
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ
ดีพิจารณาตรวจอ่านผลงานและ
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน สถาบัน
(ทางออนไลน์)
คณะกรรมการประเมินผลงานหรือ การนาเสนอผลงานเป็น
ร้อยละ 100
รูปแบบออนไลน์ (ต้อง
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ สานัก/
ครบถ้วนตามกระบวนการ
สถาบัน ผ่านทางเว็บไซต์หรือ
การจัดการความรู้เหมือน
ช่องทางโซเซียลตามลิงก์หรือ URL
การนาเสนอบนบอร์ด
ที่ทางหน่วยงานส่งมายังงานประกัน นิทรรศการ)
คุณภาพ
*ทั้งนี้ คณะ สานัก/สถาบัน ส่ง
ลิงก์ หรือ URL มายังงานประกัน
คุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการสรรหา
มีผลงานของหน่วยงานที่ผ่าน ผลงานของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพิจารณาตัดสิน เกณฑ์ฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ KM สนอ.

เลขานุการ KM สนอ.
เลขานุการ KM สนอ.
เลขานุการ KM สนอ.

เลขานุการ KM สนอ.
คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหา
แนวปฏิบัติที่ดี
มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย

2
ระยะเวลา

24-26 มิ.ย. 63

29-30 มิ.ย. 63

22-23 ก.ค. 63

24 ก.ค.63

กิจกรรม
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ
งานประกันคุณภาพ จัดทาและ
ประกาศผลการประกวด
แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัย โดยงานโสตทัศน
ศึกษา จัดทา VTR หน่วยงานที่
ได้รับรางวัลดีเด่น และ ดีมาก
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี VTR ของหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลดีเด่น และ ดีมาก ไป
ยังเครือข่ายการจัดการความรู้ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย
งานประกันคุณภาพ สรุปผลการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้
ปีงบประมาณ 2563 และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

ตัวชี้วัดของกิจกรรม

เป้าหมาย

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ผลงานของหน่วยงาน
ครั้งที่ 5 ประจาปีงบประมาณ ระดับดีเด่น ดีมาก
พ.ศ. 2563 รางวัลระดับดีเด่น และดี
ดีมาก และดี

ผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย

มี VTR หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก

VTR หน่วยงานที่ได้รับ นายสมชาย สุนทรวิทย์
รางวัลดีเด่น และ ดี
นายสุรัตน์ ลิว่ ลาภาวงศ์
มาก
นายสุชาติ พรรณมี

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80

มีรายงานผลการจัดการความรู้ 1 เล่ม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัย และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

งานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย

งานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ สานัก และสถาบัน ดาเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง ให้นาองค์
ความรู้ และประเด็นสาคัญขึ้น Facebook Group : ชื่อ ARU KM
ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมูล โทร 1553
งานประกันคุณภาพ 8 พฤษภาคม 2563

ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การบริหารจัดการงานสารบรรณ" โดยมีคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของสานักงานอธิการบดี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ)

สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
E-mail : qaaru@hotmail.com

