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การจัดการความรู้เป็นการจัดการเพื่อให้บคุลากรภายในส านักงานอธิการบดี และผู้เกี่ยวข้อง
ที่ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ส าคัญอีกอย่าง คือ เป็นฐานองค์ความรู้เพื่อใช้พัฒนาองค์กร
และบุคลากรรุ่นใหม่โดยการถ่ายโอนความรู้ประสบการณ์ในการท างานรุ่นสู่รุ่น ในการด าเนินการ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นที่จะรวบรวมสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัวบุคคลของบุคลากรที่มี
ความรู้และปฏิบัติงานจริง แล้วน ามาจัดสรรจัดล าดับเพื่อให้เกิดองค์ความรู้น าไปสู่การบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ และองค์กรที่ให้การบริการที่ด ีService mind  

การจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี ด้านการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ “การบริหาร
จัดการงานสารบรรณ” ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการไม่ว่าจะ
เป็นนักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุด หากหน่วยงานมีการประสานงานที่ดี
แล้วจะช่วยรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ รวมถึงส่งผลต่อภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กร และการถอด
องค์ความรู้นี้ นับว่าเป็นกระบวนการส าคัญกระบวนการหนึ่งของการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการ และการพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป  
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู ้
ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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สารบัญ 
 

 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
กิตติกรรมประกาศ ค 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ง 
นโยบายการจัดการความรู้ ของส านักงานอธิการบดี จ 
การจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ                               1 
     แบบฟอร์มที่ 1  การจ าแนกองค์ความรูท้ี่จ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็น 
          ยุทธศาสตร์ 

1 

     แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)  3 
แบบฟอร์มที่ 3  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ 

(KM Process)   
5 

แบบฟอร์มที่ 4  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบรหิารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

10 

แบบฟอร์มที่ 5  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพฒันาคุณภาพ 
การบริการ 

13 

กระบวนการด าเนินการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ  16 
สรุปผลการจัดการความรู้ “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ส านักงานอธิการบดี 19 
 
ภาคผนวก 

 

 - ตัวอย่างผังกระบวนการงานสารบรรณ 
- ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 - ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(สถานการณ์ Covid-19) 

- ประมวลภาพกิจกรรม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 การจัดท ารายงานการจดัการความรู ้เรื่อง การบริหารจดัการงานสารบรรณ ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลง
ได้ด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของนางลักขณา เตชะวงศ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี, นางสารภี 
พูลศิริ ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา, นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
และ นางเบญญาภา สอนพรม ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา รวมทั้งบุคลากรภายในส านักงาน
อธิการบดีทุกภาคส่วน คือ กองกลาง กองบริการการศึกษา กองนโยบายและแผน และกองพัฒนา
นักศึกษา และขอขอบคุณบุคลากรในส านักงานอธิการบดีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ ส านัก/
สถาบัน ที่น าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดี “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ไปใช้ประโยชน์และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งๆ ข้ึน จนท าให้ได้รับเทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณอย่าง
ครบถ้วน แล้วน ามากรั่นกรององค์ความรู้จนเป็นคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการบริหารจัดการงานสารบรรณ  
ฉบับนี ้
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และศึกษา น าเอาเทคนิคดีๆ นี้ไป
ใช้ในการพัฒนาตนเอง และองค์กรต่อไป 
 
 

คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู ้
ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
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ค าสั่งคณะกรรมการจัดการความรู้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ส านักงานอธกิารบด ี
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ค าสั่งส านักงานอธิการบดี 

ที ่2/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานอธิการบดี 
 

ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11 ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่่าเสมอ” สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงาน
สนับสนุน ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1 ข้อ 4 ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ด้าน และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน่ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง นั้น  

อาศัยอ่านาจตามมาตรา 31(1)(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เพ่ือให้
แนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้มีความเป็นปัจจุบัน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่านักงานอธิการบดี โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการอ านวยการการจัดการความรู้ 
1.1 ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี  ประธาน 
1.2 ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน  รองประธาน 
1.3 ผู้อ่านวยการกองกลาง  กรรมการ 
1.4 ผู้อ่านวยการกองบริการการศึกษา  กรรมการ 
1.5 ผู้อ่านวยการกองพัฒนานักศึกษา  กรรมการ 
1.6 นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  กรรมการและเลขานุการ 
1.7 นางเดือนเพ็ญ    สนแย้ม  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้าที ่
1. ทบทวน ก่าหนดนโยบาย แนวทาง ให้ค่าปรึกษา และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการ

ด่าเนินงานการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกส่วนงานด่าเนินการจัดการความรู้ภายในส่านักงานอธิการบดีให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามระบบ 
3. ก่าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับพันธกิจ

ของส่านักงานอธิการบดี  
4. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ และด่าเนินงานตามแผน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากรใน

การด่าเนินงาน ก่ากับ ติดตามเพ่ือให้การด่าเนินงานเป็นไปตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ที่ก่าหนด 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีมอบหมาย 

 

/2. คณะกรรมการด่าเนินงาน... 



๒ 

 
2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 

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  การภักด ี   กรรมการ 
2.12 นางสาวรสรินทร์  วงค์จันทร์  กรรมการ 
2.13 นายกิตติรัตน ์บุญล้่า   กรรมการและเลขานุการ 
2.14 นางสาวเบญจมาภรณ์  ข่าเขียว  กรรมการและเลขานุการ 
2.15 นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด  กรรมการและเลขานุการ 

 

 หน้าที ่
1. ด่าเนินการตามแผนการจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี  
2. ก่ากับติดตามและรายงานผลการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  และประเมิน 

ผลการด่าเนินงานตามแผนจัดการความรู้ของส่านักงานอธิการบดี 
3.  น่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งจัดเก็บและเผยแพร่เป็น 

ลายลักษณ์อักษร  
4.  งานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ่านวยการการจัดการความรู้ 

 

 ให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการปฏิบัติงานให้
รายงานผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดีโดยเร็ว 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

           สั่ง   ณ   วันที่  3  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

  

(นางลักขณา เตชวงษ์) 
 ผู้อ่านวยการส่านักงานอธิการบดี 



นโยบายการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  
          เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของส านักงานอธิการบดี และสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็น
สถาบันที่แสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม มีการพัฒนาตนเอง 
มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ส านักงานอธิการบดี 
จึงก าหนดนโยบายการจัดการความรู้  เพื่อเป็นทิศทางในการด าเนินการจัดการความรู้ขององค์กร  อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้  
และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจของส านักงาน
อธิการบดี อันจะส่งผลให้ส านักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมีความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดีมีหน้าที่ สนับสนุนให้ความร่วมมือการจัดการความรู้  โดยจัดให้ 
มีคณะกรรมการชุดหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนบริหารจัดการความรู้ ส่งเสริม และด าเนินการตาม
แผนการจัดการความรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

2) ให้บุคลากรทุกระดับภายในส านักงานอธิการบดี มุ่งเน้นความส าคัญกับการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานในประเด็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในองค์กร และองค์ความรู้ ประสบการณ์ โดยผู้บริหารระดับ
ผู้อ านวยการกองมีอิสระ และความคล่องตัวในการพัฒนารูปแบบของกระบวนการการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานของตน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในหน่วยงาน 

3) ส านักงานอธิการบดีจะสร้างระบบการจัดเก็บความรู้ของส านักงานอธิการบดีให้เหมาะสม เพื่อให้
เป็นคลังแห่งความรู้และส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าถึงองค์ความรู้นั้น และมีหน้าที่สร้างสภาวะแวดล้อมที่จูงใจ 
เอื้อต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม 

4) ส านักงานอธิการบดีส่งเสริมพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ 

 
ทั้งนี ้ให้ผู้อ านวยการกอง เป็นผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล และด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายนี้ และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 
นางลักขณา เตชวงษ์ 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 

จ 
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ส่วนท่ี 4  
แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

เป้าประสงค์ที่ 4.2  
มีระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ 
 

- ลดเวลาในการ
รับส่งเอกสาร 
- มีระบบสืบค้น
หนังสือ 

ร้อยละ 100 1.    เทคนิคการใหบ้ริการเพือ่สร้างความประทบัใจ   
2. การลดระยะเวลาการใหบ้ริการเพื่อสร้างความพงึพอใจ  
3. ข้ันตอนการใหบ้ริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow 
chat)   
4. เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ 
ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้รับรางวัลในระดบั
ชมเชย 
5. เทคนิคการประสานงานดทีี่  ด าเนินการในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ได้รับรางวัลในระดับด ี
6. การบริหารเวลาและงบประมาณ 
7. การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลงั และ
พัสด ุ
8. การเพิม่สมรรถนะผูป้ฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และ
การพสัดุ 
9. การพัฒนาตอ่ยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
10. การเพิม่สมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุน 
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แบบฟอร์ม 1 การจ าแนกองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามค ารับรอง 

เป้าหมาย 
ของตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

11. พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
12. การใหบ้ริการระบบงานสารบรรณ 
13. การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
14. การพัฒนาคุณภาพการบริการ – KM ปี 2562 ได้รับ
รางวัลระดับดเีด่น 
15. การบรูณาการการจัดท าแผนฯ สูก่ารประเมินรายบุคคล 
16. เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
17. ข้ันตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
18. การบริหารจัดการงานสารบรรณ –KM ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

 
 

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

……………………………../……………………………/…………………………….. 
 

 
 

ผู้อนุมัติ : ………………………………………………………………………….. 
(นางลกัขณา เตชวงษ์) (CEO) 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
…………………../……………………………/…………………………….. 
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แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัด (KPI) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การบริหารจัดการงานสารบรรณ เป็น
องค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นอย่างยิง่ต่อการ
ด าเนินงานใหส้ าเร็จตามนโยบายและ
เป้าหมายขององค์กร 

1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กี่ยวกบัการ
พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารร่วมกับ 
ผู้มีประสบการณ์ 

1.2 การพูดคุย สนทนาอย่างไมเ่ป็น
ทางการ 

1.3 เอกสารการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารโดยมีกระบวนการจัดการความรู้  

1.4 ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกบัการบรหิาร
จัดการงานสารบรรณ จากหน่วยงานทีม่ี
บริบทคล้ายๆ กัน ประสิทธิภาพของการ
บรหิารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี ้

- ด้านความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 
- ด้านการประหยัดงบประมาณ 

ตุลาคม 2562 
 

-ลดเวลาในการ
รับส่งเอกสาร 
-มีระบบสบืค้น
หนังสือ 

ร้อยละ 
100 

ผู้รบับริการทั้งภายใน
และนอก 

ส านักงาน
อธิการบด ี

 



ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

การจัดการความรู้ “เทคนิคการประสานงานที่ดี”  4 | P a g e  

แบบฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน : ส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ :  (4) พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
องค์ความรู้ท่ีจ าเป็น (K) : (7)  การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
ตัวชี้วัด (KPI) : ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
เป้าหมายตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 100 

ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 - ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสาร

และน าข้อมลูกลบัมาใช้ใหม ่
- ด้านการลดข้ันตอนการท างาน 
- ด้านการตรวจสอบและติดตาม

ข้ันตอนเอกสารได้ทันท ี
- ด้านการลดการบันทึกข้อมลูซ้ าซ้อน 
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัต ิ
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้       
 1.1 จัดประชุมปรกึษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการคณะกรรมการ

จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เพือ่บ่งช้ีความรู้และพิจารณาว่าจะท า
อย่างไรใหก้ารบรหิารจัดการงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ขณะนี้เรามรีะบบเทคโนโลยอีะไรเข้ามาช่วยไหม มีบุคคลที่
มีความรู้งานสารบรรณใครบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจาก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย 
ประเด็นความรู้ทีจ่ะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมผีลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กร 

ธันวาคม 
2562 

มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

18
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  

2 การสรา้งและแสวงหาความรู ้       
 2.1  ศึกษา รวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

2.2  จัดกิจกรรม KM เพื่อวิเคราะห์ความรู้ทีจ่ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของ
บุคคลที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการท างานสารบรรณ โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัการพฒันาการบริหาร
จัดการงานสารบรรณก าหนดแนวทางและข้ันตอนการพฒันา/จุดบกพร่อมที่ควร
แก้ไข/การตั้งเป้าหมายรวมกัน/การวางแผนการปรบัปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตาม
และประเมินผล โดยประสทิธิภาพของการบรหิารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี้ 
- ด้านความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 

มกราคม 
2563 

จ านวนครั้ง 
ในการ
แลกเปลี่ย
นเรียนรู ้

8 ครั้ง คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

- ด้านการประหยัดงบประมาณ 
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและน าข้อมลูกลับมาใช้ใหม่ 
- ด้านการลดข้ันตอนการท างาน 
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที 
- ด้านการลดการบันทึกข้อมลูซ้ าซ้อน 
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัต ิ

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ       
 3.1 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กจิกรรมถอดองค์ความรู้มาจัด

ให้เป็นระบบ พรอ้มแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็น
ที่จ าเป็น และทีเ่กี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มี 7 ประเด็น
ดังนี ้
- ด้านความรวดเร็วในการใหบ้รกิาร 
- ด้านการประหยัดงบประมาณ 
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและน าข้อมลูกลับมาใช้ใหม่ 
- ด้านการลดข้ันตอนการท างาน 
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที 
- ด้านการลดการบันทึกข้อมลูซ้ าซ้อน 

มกราคม-
กุมภาพันธ์

2563 

จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เกี่ยวข้อง 

4 
ประเด็น 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัต ิ
4 การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้       
 4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็น

มาตรฐาน ปรบัแก้ไขภาษาและปรับปรงุเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลงัจากนั้นส่งให้
คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็น
ความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 
4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ระหว่าง
ผู้มีประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือไปใช้ประโยชน์ น าประเด็น
สาระส าคัญจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มาเพิ่มเตมิในประเดน็การพัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2เพื่อให้ได้เนือ้หาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
*ด้วยสถานการณ์ 24 มีนาคม เป็นต้นมาประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสบปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง Covid-19 จึงมีนโยบายให้หยุดอยู่บ้าน 
ด้วยการท างาน work from home จึงมีผลกระทบกับการท างาน ดังนั้นจงึ
แก้ปัญหาด้วยให้คณะกรรมการแต่ละคนถอดองค์ความรู้ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ 
และมีการประชุมออนไลน์ หลงัจากนั้น วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงประชุมเชิง
ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักงาน
อธิการบด ี
 

กุมภาพันธ์
-เมษายน 

2563 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

5 การเขา้ถึงความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพรป่ระชาสัมพนัธ์ในรูปแบบสารสนเทศ 

เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุม่ไลน์ แผ่นพบั และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีออนไลน์ 
(สถานการณ์covid19) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด  

พฤษภาคม 
2563 

จ านวน
ช่อง
ทางการ
เผยแพร ่

2 
ช่องทาง 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้       
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอื่นในส านักงานอธิการบดี 

และคณะ ส านัก/สถาบันอื่น ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการงานสาร
บรรณของหน่วยงาน และจัดท าเป็นเอกสารเป็นอเิล็กทรอนกิส์ไฟลเ์ผยแพรผ่่านสื่อ
ออนไลน ์

พฤษภาคม 
2563 

จ านวน
หน่วยงาน
ที่ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  

7 การเรียนรู้       
 7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มกีารน าเสนอข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จัดการ

ความรู้เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัตริ่วมกนั เพื่อให้เกิดการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และน าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้ริการในการท างาน
ต่อไป 
7.2 เข้าร่วมเผยแพรผ่ลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไลน์ 
(สถานการณ์ covid19) 

มิถุนายน 
2563 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน
/องค์
ความรู้ใหม่
ที่ได้จาก

1 เรื่อง คณะกรรมการ
จัดการความรู ้

CKO  
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แบบฟอร์ม 3 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล า
ดับ 

กิจกรรมการจัดการความรู ้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้รับผิด
ชอบ 

หมาย
เหต ุ

การ
ปฏิบัติงาน 

 
 

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

   (CKO) 

 
 

ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………………….. 
(นางลกัขณา เตชวงษ์) (CEO) 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู ้
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
1 การบง่ช้ีความรู้/ค้นหา

ความรู้ 
จัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อระดม
ความคิดเห็นร่วมกัน
เกี่ยวกับการคัดเลือก
ประเด็นความรู้ กิจกรรม 
และวิธีการได้มาซึง่
กลุ่มเป้าหมายในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ธันวาคม 2562 มีประเด็น
ในการ
จัดการ
ความรู้ 

18 ประเด็น คอมพิวเตอร ์ - KM Team  

2 การสร้างและแสวงหา
ความรู้ 

จัดกิจกรรมถอดองค์
ความรู้ และจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั เพื่อ
ถอดองค์ความรู้จากในตัว
บุคคล โดยใช้วิธีการพูดคุย 
สอบถามประสบการณ์ 
ความส าเรจ็ ปัญหา
อุปสรรคในการท างาน 
*ปรับรูปแบบการน าเสนอ
แบบออนไลน์เนื่องด้วย

มกราคม-
กุมภาพันธ์ 
2563 

จ านวนครั้ง
ในการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

ถอดองค์
ความรู้ และ 
เวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง 

คอมพิวเตอร ์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู ้
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
สถานการณ์covid19 

3 การจัดความรู้ให้เป็น
ระบบ 

หาตัวแทนใน
กลุ่มเป้าหมายทีส่ามารถ
ฟังข้อมลูและจับใจความ
ได้อย่างรวดเร็วในการ
จัดพิมพ์ข้อมูลที่ได้จากการ
พูดคุย สนทนา  

มีนาคม 2563 จ านวน
ประเด็นที่
จ าเป็นและ
ที่เกี่ยวข้อง 

7 ประเด็น คอมพิวเตอร ์ - KM Team  

4 การประมวลผลและ
กรั่นกรองความรู ้

เลขานุการคณะ
กรรมการฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของภาษา 
เนื้อหา จัดรูปแบบให้
ถูกต้อง 

มีนาคม-
เมษายน 2563 

เอกสาร
ความรู้ 

1 เล่ม คอมพิวเตอร ์ - KM Team  

5 การเข้าถึงความรู ้ เลขานุการน าความรู้ที่ได้
จากการจัดการความรู้ไป
เผยบนเฟสบุ๊ค ARU KM / 
ARU QA /แผ่นพับ 

เมษายน-
พฤษภาคม 
2563 

จ านวนช่อง
ทางการ
เผยแพร ่

2 ช่องทาง คอมพิวเตอร ์ - KM Team  
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แบบฟอร์ม 4 กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) ร้อยละ 100 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
ล าดับ กิจกรรม 

การจัดการความรู ้
วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย เครื่องมือ/

อุปกรณ์ 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมาย

เหต ุ
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 
เลขานุการท าบันทึก
ข้อความส่งแผ่นพบัความรู้
ไปยังหน่วยงานระดับคณะ 
ส านัก/สถาบัน 

พฤษภาคม 
2563 

จ านวน
หน่วยงานที่
ได้รับ
ความรู้ 

4 คณะ 
4 ส านัก/
สถาบัน 

คอมพิวเตอร ์ - KM Team  

7 การเรียนรู ้ เลขานุการจัดท า
แบบสอบถาม เพือ่
สอบถามความคิดเห็น 
และติดตามผลเกี่ยวกับ
การน าความรู้ไปใช้ในการ
ท างาน การต่อยอดผลงาน 

พฤษภาคม 
2563 

แนวปฏิบัติ
ที่ดี/คู่มือ
การ
ปฏิบัติงาน/
องค์ความรู้
ใหม่ที่ได้
จากการ
ปฏิบัติงาน 

1 เรื่อง คอมพิวเตอร ์ - KM Team  

 
 

 
 

ผู้อนุมัติ  :  ………………………………………………….. 
    (นางลักขณา เตชวงษ์) (CEO) 

     ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
 



ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

1 การเตรียมการ
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

ประชุมโดยพร้อมเพรียงจัด
ในรูปแบบแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ พูดคุยอย่างเป็น
กันเอง คุยประสบการณ์
สบายๆ ไมเ่ครียด สภา
กาแฟ มีอาหารว่าง และน้ า
ดื่มไว้รับรอง 

จ านวนประเด็น
ของความรู ้
 

1 องค์ความรู้ ได้ข้อมูลการ
พัฒนาคุณภาพ
การใหบ้ริการ 

- สถานที่ในการจัด
ประชุมในรูปแบบ
ของสภากาแฟ 
- ข้อมูลเกี่ยวกับการ
บรหิารจัดการงาน
สารบรรณ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี

2 การสือ่สาร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่าง ส านัก/สถาบัน 

ได้ข้อมูลที่ได้รบั
การกลั่นกรอง
จ านวน 1 เล่ม 

ได้เอกสารที่
ถูกต้อง ครบ
สมบรูณ์ 

ผู้ปฏิบัตงิานใน
หน่วยงานของ
ส านัก/สถาบัน 

องค์ความรู้การ
พัฒนาคุณภาพการ
ให้บรกิารโดยเน้น
ระดับความพงึพอใจ
ของผูร้ับบริการต่อ
การบริหารจัดการ
งานสารบรรณ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

3 กระบวนการ
และเครือ่งมอื 

- จัดท าหนังสือเวียน/แผ่น
พับ 
- ออนไลน ์ 
- face book 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้าถึงข้อมูลไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
60 

ผู้เข้าร่วม
แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 
80 

หน่วยงานที่
ให้บรกิาร 
ส านัก/สถาบัน 

- หนังสือเวียน/ 
แผ่นพับ 
- สื่อออนไลน ์
- Face-book 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี

4 การเรียนรู ้ - จัดท าบัญชีของผู้น าไปใช้
ประโยชน์  
- สรุปผล เพือ่น ามาพัฒนา
ให้เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และให้
การประสานงานบรรลุตาม
เป้าหมาย 

องค์ความรู้ที่ถูก
น าไปใช้
ประโยชน ์
 

เอกสารฉบบั
สมบรูณ์ 

หน่วยงานที่
ให้บรกิาร 

- เอกสารฉบับ
สมบรูณ์องค์ความรู้
เรื่อง การบรหิาร
จัดการงานสารบรรณ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
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แบบฟอร์มท่ี 5 แบบฟอร์ม KM แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
ชื่อหน่วยงาน :  ส านักงานอธิการบดี 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   ลดเวลาในการรับส่งเอกสารและมีระบบสืบค้นหนังสือ 
หน่วยท่ีวัดผลได้เป็นรูปธรรม : ร้อยละ 100 

 

 
ล าดับ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ์ งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

5 การวัดผล จัดท าแบบสอบถาม
เกี่ยวกับระดับความพงึ
พอใจของผู้รบับริการต่อ
การใหบ้ริการของ
หน่วยงานของผู้น าคู่มือฯ 
ไปใช้ 

ระดับความพงึ
พอใจของ
ผู้รบับริการตอ่
การบริหาร
จัดการงานสาร
บรรณ 

ร้อยละ 80 ผู้รบับริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
 

6 

การยกย่อง
ชมเชยและการ
ให้รางวัล 

- มอบวุฒิบัตรแก่
คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเป็นบุคคล
แบบอย่างในการพฒันางาน
และพัฒนาองค์กร 

มีระบบงาน
บรหิารจัดการ
งานสารบรรณ 

ร้อยละ 80 ผู้รบับริการ
ภายในส านักงาน
อธิการบดี  

แบบสอบถามความ
พึงพอใจของ
ผู้รบับริการ 

- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้ ของ
ส านักงาน
อธิการบด ี
 

 
ผู้ทบทวน/อนุมัติ :  ……………………………………(CEO/ผูบ้รหิารระดบัสงูสุด) 

                                                                                                       (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
                                                                                                       ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

 



 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

การจัดการความรู้ “เทคนิคการประสานงานที่ดี”  16 | P a g e  
 

กระบวนการด าเนินการการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการงานสารบรรณ มี 7 ขั้นตอน ดังน้ี 
1. การบ่งชี้ความรู้/ค้นหาความรู้  จัดประชุมปรึกษาหารือพูดคุยทั้งเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการคณะกรรมการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี เพื่อบ่งช้ีความรู้และพิจารณาว่าจะท า
อย่างไรให้การบริหารจัดการงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ขณะนี้เรามีระบบเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยไหม มีบุคคลที่มีความรู้งานสารบรรณใครบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ที่ใคร โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายของส านักงานอธิการบดี
และมหาวิทยาลัย ประเด็นความรู้ที่จะด าเนินการจัดการความรู้ต้องมีผลต่อการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรประเด็นความรู้จากที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ มดีังนี้  

1.1 เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ 
1.2 การลดระยะเวลาการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจ 
1.3 ข้ันตอนการให้บริการที่ชัดเจน (คู่มือกระบวนงาน, Flow chat) 
1.4 เทคนิคการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ได้รับรางวัลในระดับชมเชย 
1.5 เทคนิคการประสานงานที่ดี ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว 

ได้รับรางวัลในระดับดี 
1.6 การบริหารเวลาและงบประมาณ 
1.7 การบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงิน การคลัง และพัสดุ 
1.8 การเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสด ุ
1.9 การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยสู่งานประจ า 
1.10 การเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
1.11 พฤติกรรมบริการสู่ความเป็นเลิศ 
1.12 การให้บริการระบบงานสารบรรณ 
1.13 การจัดเก็บเอกสารตามระบบงานสารบรรณ 
1.14 การพัฒนาคุณภาพการบริการ 
1.15 การบูรณาการการจัดท าแผนฯ สู่การประเมินรายบุคคล 
1.16 เทคนิคการเกษียณหนังสือราชการ 
1.17 ข้ันตอนการบริหารเอกสารของหน่วยงาน 
1.18 การบริหารจัดการงานสารบรรณ 

จากประเด็นความรู้ข้างต้น คณะกรรมการจึงมีมติเลือกการจัดการความรู้ เรื่อง การบริหาร
จัดการงานสารบรรณ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานให้ส าเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร และยกระดับด้านงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพ 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ศึกษา รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม KM เพื่อ
วิเคราะห์ความรู้ที่จ าเป็น โดยการถอดองค์ความรู้ของบุคคลที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในการ
ท างานสารบรรณ โดยกระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างกลุม่เปา้หมายเกี่ยวกับการพฒันาการบริหาร
จัดการงานสารบรรณก าหนดแนวทางและข้ันตอนการพัฒนา/จุดบกพร่อมที่ควรแก้ไข/การตั้งเป้าหมาย
รวมกัน/การวางแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน/การติดตามและประเมินผล โดยประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการงานสารบรรณ มีดังนี้ 
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- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
- ด้านการประหยัดงบประมาณ 
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 
- ด้านการลดข้ันตอนการท างาน 
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที 
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ 
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ รวบรวมความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู้/กิจกรรมถอด

องค์ความรู้มาจัดให้เป็นระบบ พร้อมแยกเป็นประเด็น รวบรวมข้อมูลและจัดท าสารบัญ สรุปประเด็นที่
จ าเป็น และที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
การเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง มี 7 ประเด็นดังนี้ 

- ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
- ด้านการประหยัดงบประมาณ 
- ด้านความสะดวกในการค้นหาเอกสารและน าข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ 
- ด้านการลดข้ันตอนการท างาน 
- ด้านการตรวจสอบและติดตามขั้นตอนเอกสารได้ทันที 
- ด้านการลดการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 
- ด้านการลดระยะเวลาในการอนุมัติ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
  4.1 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมถอดองค์ความรู้ น ามาปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 

ปรับแก้ไขภาษาและปรับปรุงเนื้อหา ครั้งที่ 1 หลังจากนั้นส่งให้คณะกรรมการด าเนินงาน KM เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของประเด็นความรู้ส าคัญแต่ละด้าน 

  4.2 ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดองค์ความรู้ระหว่างผู้มี
ประสบการณ์จากบุคลากรภายนอก และผู้น าคู่มือไปใช้ประโยชน์ น าประเด็นสาระส าคัญจากเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ มาเพิ่มเติมในประเด็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ปรับปรุงครั้งที่ 2เพื่อให้ได้
เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

*ด้วยสถานการณ์ 24 มีนาคม เป็นต้นมาประเทศไทยและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประสบ
ปัญหาโรคระบาดติดต่อร้ายแรง Covid-19 จึงมีนโยบายให้หยุดอยู่บ้าน ด้วยการท างาน work from 
home จึงมีผลกระทบกับการท างาน ดังนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยให้คณะกรรมการแต่ละคนถอดองค์ความรู้
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ และมีการประชุมออนไลน์ หลังจากนั้น วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 จึงประชุม
เชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 

5. การเข้าถึงความรู้ น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
สารสนเทศ เช่น กลุ่มเฟสบุ๊ค เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ แผ่นพับ และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีออนไลน์ 
(สถานการณ์covid19) ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวด 
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6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้  
 น าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้น าไปให้บุคลากรอื่นในส านักงานอธิการบดี และคณะ 

ส านัก/สถาบันอื่น ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานสารบรรณของหน่วยงาน และจัดท าเป็น
เอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 

7. การเรียนรู้  
       7.1 คณะกรรมการจัดการความรู้ มีการน าเสนอข้อมลูและองค์ความรูท้ี่ได้จัดการความรู้
เสนอต่อผูบ้รหิารเพื่อประกาศใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้เกิดการน าความรู้ไปใช้ใหเ้กิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ  และน าความรูท้ี่ได้ไปเผยแพร่ให้บุคลากรได้น าไปใช้ประโยชน์และปรบัปรุง
คุณภาพการให้บริการในการท างานต่อไป 

   7.2 เ ข้าร่วมเผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยสื่อออนไล น์ 
(สถานการณ์ covid19) 
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สรุปผลการด าเนินงานในการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นของกลุ่มส านักงานอธิการบดีจากกิจกรรมถอด
องค์ความรู้ 

กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งท่ี 1 

วันอังคารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ค าชี้แจง : สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ
และป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid- 19 นั้น ส านักงานอธิการบดีจึงงด
การประชุมหรือการรวมตัวกัน ดังนั้นในการด าเนินงานกิจกรรมถอดองค์ความรู  ขอความร่วมมือ
คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ท างานจริง ตามแบบฟอร์มที่
แนบมาพร อมนี้ เพื่อให การด าเนินงานการจัดการความรู เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด และบรรลุ
วัตถุประสงค์ โดยแบบฟอร์มจะส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ไปยัง กลุ่มไลน์ งานประกันคุณภาพส านักงาน
อธิการบดี และหรือเผยแพร่บน เฟสบุ๊ค กลุ่ม ARU KM และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงาน
อธิการบด ีและขอความอนุเคราะห์ท่านส่งกลับมายัง ฝ่ายเลขานุการ งานประกันคุณภาพ ภายในวันท่ี 
31 มีนาคม 2563 ผู ประสานงานนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล โทร 1553 นี ้
 
หมายเหตุ :  1. ประเด็นส าคัญกรอบการถอดบทเรียนท่านสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
  2. ควรเป็นเทคนิคในการท างานหรือประสบการณ์ของท่าน 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   รองประธาน 
3) นายนัฐวุฒิ   คล ายเพ็ง กรรมการ 
4) นางจิตรตรา มาทอง กรรมการ 
5) นายวรพจน ์ วรนุช   กรรมการ 
6) นางสาววิชุตา  พวงมาลัย     กรรมการ 
7) นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน   กรรมการ 
8) นางสาวศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ   กรรมการ  
9) นางสาวนพรัตน์ โมทินา    กรรมการ 
10) นางสาวสมจิตร ์ สอนดา กรรมการ 
11) นางสาววิภา การภักด ี กรรมการ 
12) นางสาวรสรินทร ์ วงค์จันทร ์ กรรมการ 
13) นายกิตติรัตน์ บุญล้ า กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว         กรรมการและเลขานุการ   
15) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด    กรรมการและเลขานุการ   
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ระบบสารบรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงานรับ-ส่งหนังสือราชการ 

1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือ 
    ตรวจสอบความถูกต องของหนังสือก่อน แล วจึงแยกประเภทของหนังสือ โดยแยกตาม
ประเภทช้ันความลับ/ความเร่งด่วน/ประเภทของเรื่อง แล วจึงลงทะเบียนรับหนังสือ โดยการประทับตรา
รับหนังสือ บันทึกเลขทะเบียนรับ วันที่ และเวลารับหนังสือ และบันทึกข อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ด วย 
เพื่อให ง่ายต่อการค นหาหรอืแก ไข ทั้งนี้ต องสรุปย่อเนื้อหาในหนังสอื(เกษียนหนังสือ) และเสนอแนวทางสั่ง
การด วย เพื่อเป็นข อมูลในการตัดสินใจสั่งการในหนังสือของผู บริหาร   
 

  1.2  การเสนอหนังสือ 
   1.2.1  วิธีเสนอหนังสือ 
   -  เรื่องที่มีความซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ข อกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อประกอบเป็น
ข อมูลในการตัดสินใจของผู บริหาร ต องเสนอหนังสือให หน่วยงานที่เกี่ยวข องให ความคิดเห็น/ข อมูล ก่อน 
   -  เรื่องทั่วไปหรือเรื่องที่ปฏิบัติเป็นประจ าเสนอหนังสือตามล าดับช้ันบังคับบัญชา  
 
   1.2.2  การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ 
   -  แยกประเภทของหนังสือใส่แฟ้มตามประเภทของหนังสือ เช่น หนังสือลับใส่แฟ้มลับ 
หนังสือด่วนใส่แฟ้มด่วน  
   -  แยกประเภทของหนังสือตามอ านาจสั่งการของผู บังคับบัญชาที่ได รับค าสั่งมอบหมาย
อ านาจหน าที่จากอธิการบดี แต่กรณีหนังสือเรื่องใดต องเป็นอ านาจหน าที่ของอธิการบดีที่ต องพิจารณาสั่ง
การเองก็ต องใส่แฟ้มอธิการบดี แต่ถ าหนังสือที่อธิการบดีต องสั่งการเองจ าเป็นต องผ่านความเห็นของ
ผู ช่วยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีคนละท่าน ก็ต องแยกแฟ้มเสนอด วย    
    
   1.2.3  การเสนอแฟ้ม 
   -  การเสนอแฟ้มต องเสนอตามล าดับช้ันบังคับบัญชา ดังนี้ ผอ.กองกลาง ผอ.สนอ. ผู ช่วย
อธิการบดี รองฯอธิการบดี อธิการบดี แต่ต องแยกประเภทหนังสือก่อนเสนอ  
   -  กรณีหนังสือที่มีความซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ข อกฎหมาย/ระเบียบ เพื่อ
ประกอบเป็นข อมูลในการตัดสินใจของผู บริหารต องเสนอแฟ้มให หน่วยงานที่เกี่ยวข องให ความเห็นก่อน 
 

   1.2.4  การออกเลขหนังสือ 
   -  การออกเลขหนังสอืต องออกเลขหนังสอืแยกตามประเภทของหนังสอื โดยงานบริหารงาน
ทั่วไป มีหน าที่ต องออกเลขหนังสือ ดังนี้ เลขบันทึกข อความของกองกลาง เลขบันทึกข อความของ
ส านักงานอธิการบดี  เลขบันทึกข อความของผู บริหาร (ใช การล าดับเลขหนังสอืร่วมกับบันทึกข อความของ 
สนอ.) หนังสือส่งออก ค าสั่ง ประกาศ ของมหาวิทยาลัย โดยออกเลขของหนังสือแต่ละประเภทแยกกัน 
เรียงล าดับจากน อยไปมาก (เริ่มจากเลขที่ 1 ) และต องลงวันที่ในหนังสือตามวันที่ปฏิบัติงานจริงหรือวันที่
ผู บริหารลงนามหนังสือ เลขหนังสือจะเริ่มใหม่เมื่อเริ่มต นปีปฏิทินใหม่   
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1.2 การลงทะเบียนหนังสือส่งออก 
  การลงทะเบียนหนังสือส่งออก ด าเนินการโดยลงทะเบียนในสมุดหนังสือส่งออกควบคู่กับ
ด าเนินการบันทึกข อมูลลงในไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให ง่ายต่อการสืบค น โดยข อมูลที่
บันทึกได แก่ เลขหนังสือ วันที่ หน่วยงานที่ส่ง หน่วยงานที่รับ ช่ือเรื่อง โดยในสมุดหนังสือส่ง ต องให 
เจ าหน าที่ของหน่วยงานที่รับหนังสือลงช่ือรับหนังสือไว เป็นหลักฐานด วย  
 

1.3 การจัดส่งหนังสือราชการ (จดหมาย) 
มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

   -  หนังสือที่จัดท าโดยงานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานทั่วไปต องด าเนินการจัดส่ง 
จะจัดส่งโดยการส่งไปรษณีย์เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะด าเนินการจัดท า
หนังสือให เป็นไฟลเ์อกสารนามสกุล PDF และส่งให ผู รบั ทาง E-mail Line Facebook ตามที่ผู รับสะดวก 
เพื่อให การรับ-ส่งหนังสือรวดเรว็ข้ึน และส่งผลให การด าเนินการตามหนังสือด านินการได อย่างรวดเร็วและ
ตามก าหนด ส่วนกรณีหนังสือที่ส่งถึงส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะส่งผ่านระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  
   -  หนังสือที่หน่วยงานอื่นส่ง จะด าเนินการฝากงานบริหารงานทั่วไปส่ง โดยหน่วยงานที่ฝาก
ส่ง จะท าซองและน าจดหมายใส่ซองมาส่งที่งานบริหารงานทั่วไป และงานบริหารงานทั่วไปจะรวบรวม
น าส่งที่ไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุกวันท าการ เวลา 15.00 น.  
 

1.4 การท าหนังสือราชการ 
   หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให จัดท าแบบหนังสือราชการ
ภายใน (บันทึกข อความ) หนังสือที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยให จัดท าแบบ
หนังสือราชการภายนอก (หนังสือส่งออก) โดยรูปแบบการจัดท าหนังสือ ค าข้ึนต น ค าลงท าย ให ใช 
รูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ ส่วนข อความในหนังสือให ใช ข อความที่เป็นทางการ สั้น กระชับ ได 
ใจความและเข าใจง่าย รวมทั้งการจัดท าค าสั่ง ประกาศ ก็ใช วิธีการจัดท าเช่นเดียวกัน  
 

1.5 การจัดเก็บหนังสือราชการ 
   จัดเก็บในแฟ้มเอกสารแยกตามประเภทหนังสือเป็นหมวดหมู่ เรียงตามล าดับเลขหนังสือ           
และจัดเก็บแยกเป็นปปีฏิทิน โดยก่อนจัดเก็บจะบนัทึกข อมลูลงในไฟล์เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให 
ง่ายต่อการค นหา 
 

  1.7  การท าลายหนังสือราชการ 
   งานบริหารงานทั่วไป ยังไม่เคยปฏิบัติงานการท าลายหนังสือราชการ แต่การท าลายหนังสือ
ราชการมีวิธีการปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ  
   

3. แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ 
หนังสือราชการภายใน (แนบแบบฟอรม์) 
หนังสือราชการภายนอก (แนบแบบฟอร์ม) 
- ติดต่อระหว่างส่วนราชการ (แนบแบบฟอร์ม) 
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก (แนบแบบฟอร์ม) 
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4. แบบฟอร์มตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการ 

หนังสือราชการภายใน (แนบแบบฟอรม์) 
- ติดต่อระหว่างส่วนราชการ (แนบแบบฟอร์ม) 
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บนัทกึข้อความ ( 
ส่วนราชการ   ส านักงานอธิการบดี โทร. 1333 – ๑335 
ท่ี อว 0629.๑/                                 วันที่         ธันวาคม  ๒๕62       
เรื่อง  ลงนามหนงัสือราชการขอขอบคุณองค์การบรหิารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ให้ความ

อนุเคราะห์             รถสุขาเคลื่อนที่ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
            

 เหตุการณ์/ข้อเท็จจริง/เรื่องเดิม 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”                  

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอล โดยขอ                     
ความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที ่จ านวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ ารถ จากองค์การบริหารสว่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้ด าเนินการจัดงานดังกล่าวเสร็จสิ้น               
เรียบร้อยแล้ว นั้น  

  

  ข้อกฎหมาย  
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๑) และ(๒) ให้อธิการบดี               
มีอ านาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นตามกฎหมายฯ  
                

ข้อเสนอ/ความเห็น 
 ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอลงนามหนังสอืราชการ เรื่อง ขอขอบคุณองค์การบริหาร                    

ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ให้ความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ ารถแก่
มหาวิทยาลัย  

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม 
 
 

           (นางลักขณา  เตชวงษ์) 
              ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี
                                                           
                                                          
                          

 
 
 
 
 

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

ผู้บันทึกเสนอ 

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

(นางสาวพรสวรรค ์ คล้ายกัน) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 
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 หนังสือราชการภายนอก (แนบแบบฟอร์ม) 
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอก (แนบแบบฟอร์ม) 

   แก้ไขให้ด้วยถ้าไม่ถูกต้อง 
 
 
 
ที่ อว 0629/                      มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
         ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 

  อ าเภอพระนครศรอียุธยา 
                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
๑๓๐๐๐ 

                         ธันวาคม   ๒๕62 

เรือ่ง  ขอขอบคุณ  

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อ้างถึง  หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ อว 0629/2224 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 

   ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอความอนุเคราะห์รถสุขา
เคลื่อนที่ จ านวน 1 คัน พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ ารถ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 
2562 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ด าเนินการจัดงาน “ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม่” เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา ณ โอกาสนี้
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านอีกในโอกาสต่อไป  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 
                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์) 
                                                                  รองอธิการบดี ปฏิบัตริาชการแทน 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ส านักงานอธิการบดี 
กองกลาง งานบริหารงานทั่วไป 
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๗ ๖๕๕๕ ต่อ ๑๑๑๓ ๑๑๑๔ โทรสาร  ๐ ๓๕๓๒ ๒๐๗๖ 
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งท่ี 2 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

16) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
17) นายนัฐวุฒิ   คล ายเพ็ง กรรมการ 
18) นางจิตรตรา มาทอง กรรมการ 
19) นายวรพจน ์ วรนุช   กรรมการ 
20) นางสาววิชุตา  พวงมาลัย     กรรมการ 
21) นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน   กรรมการ 
22) นางสาวศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ   กรรมการ  
23) นางสาวนพรัตน์ โมทินา    กรรมการ 
24) นางสาวสมจิตร ์ สอนดา กรรมการ 
25) นางสาววิภา การภักด ี กรรมการ 
26) นางสาวรสรินทร ์ วงค์จันทร ์ กรรมการ 
27) นายกิตติรัตน์ บุญล้ า กรรมการและเลขานุการ 
28) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด    กรรมการและเลขานุการ   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   รองประธาน  ลาคลอด 
2) นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว         กรรมการและเลขานุการ  ลาป่วย 

 
เปิดประชุมเวลา 09.20 น. 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม 
 
การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
 นายพรเทวา  สันทัด 
 งานบรหิารงานทั่วไป มีหน าที่ รับ-ส่งหนงัสอืราชการภายใน-ภายนอก ถึง อธิการบดี 
ผู อ านวยการ รบั-เสนอ-แจ งเวียน-เก็บแฟ้มหนังสือ-พิมพ์หนงัสือราชการมข้ัีนตอนดังนี ้
 ตรวจสอบหนังสือ แยกประเภท ลงทะเบียนรับ ใส่แฟม้เสนอ  
 การลงทะเบียนหนังสือ เสนอความเห็นต่อผู บรหิาร (เกษียณหนังสือราชการ) มีเทคนิคดังนี้ 
 1. ต องทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิบัติด านอะไร และเรื่องนี้หน่วยงานใดต อง
ด าเนินการ จากนั้นเสนอความเห็น เสนอแฟ้มให ผู บริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผู บริหารแต่
ละท่านตามอ านาจที่ได รับมอบหมายในส่วนนี้จะทราบได อย่างไร จะต องมีค าสั่งมอบอ านาจให รอง
อธิการบดี+ผู ช่วยอธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงาน เพื่อเสนอแฟ้มได อย่างถูกต อง ข้ันตอนการเสนอ
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แฟ้ม จะเสนอแฟ้มตามล าดับบังคับบัญชา เช่น จากงานบริหารงานทั่วไป เสนอ ผู อ านวยการกองกลาง 
ผู อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเสนอต่อผู บริหารที่ได รับมอบอ านาจ ก็สามารถสั่งการได เลย แต่ถ า
ไม่อยู่ในอ านาจหน าที่ จะเสนออธิการบดีลงนามสั่งการต่อไป 
 2. หนังสือที่ เป็นเรื่องซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ระเบียบ ข อกฎหมาย จะมอบให 
หน่วยงานที่เกี่ยวข องเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัสดุ งานก่อสร าง เรื่องที่เกี่ยวข องกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะด าเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผู บริหารตามล าดับต่อไป  
 3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจ า ไม่มีความส าคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรู ให มหาวิทยาลัย กบท จะมอบเรื่องนี้ให กับ สวท. ได เลย โดยไม่ต องเสนอรองอธิการบดี และ
อธิการบดี  
 4. เมื่ออธิการบดีและผู บรหิารสัง่การในหนังสือ กบท จะบันทึกข อมูลลงระบบโปรแกรมส าเร็จรูป 
Microsoft Excel และท าผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถท าแทนได  และท าได ตลอดเวลา เพื่อให 
การบันทึกหนังสือได อย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการลงบันทึกข อมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบหน่วยงานใด
ด าเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ จะอยู่ในข้ันตอนของการออกเลขหนังสือ ณ วัน
ปัจจุบัน ที่ท างานจริง เช่น หนังสือส่งออก ประกาศ ค าสั่ง  
 5. การแจ งเวียนหนังสือราชการ ได ส าเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให หน่วยงานที่เกี่ยวข องด าเนินการ 
โดยให เจ าหน าที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข อง ซึ่งขณะนี้ได ปรับวิธีการแจ งเวียน โดยการสร าง
กลุ่มงานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารให หน่วยงานได ทราบ เช่น ทาง apication line หรือ เฟสบุ๊ค 
 6. การจัดส่งหนงัสอืไปนอกหน่วยงาน กบท มีหน าทีร่ับผิดชอบโดยการสง่จดหมายทางไปรษณีย์ 
กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรีะบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการ
สแกนเป็น PDF ส่งไปแจ งให หน่วยงานได รับทราบ 
 7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบยีบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือการ
เลือกใช ค าน าในหนังสือราชการ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การท างานของแต่ละคน ซึ่งถ าท าบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ได เลย และมีเทคนิคการท า โดยการอ างเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะท าให การพิมพ์
หนังสือราชการได เร็วยิ่งขึ้น 
 8. การแจ งเวียนหนังสือให หน่วยงานที่เกียวข องทราบ โดยการส าเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว 
ที่งาน กบท จ านวน 1 ชุด 
 9. การท าลายหนังสือราชการด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 10. มหาวิทยาลัยได ขอใช ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากส านักงานพัฒนาระบบดิจิทอล 
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใช ได  ซึ่งมหาวิทยาลัยได ขอใช แล ว  อีเมล์รับส่งหนังสือของ กบท. 
aru@saraban.mail.go.th  เพื่อจัดเก็บเป็นข อมูลได   โดยมี2 มหาวิทยาที่ของใช แล ว และเมล์ส่วนตัว
สามารถรับและส่งได เช่นกัน  
 
นายกิตติรัตน์ บุญล้ า 
 งานคล ายๆ กับ คุณพรเทวา สันทัด มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเข า
ไปตรวจเช็คได ว่าหนังสือถึง กนพ. หรือยัง โดยก าหนดสิทธ์ิให ทุกคนดูได ทางออนไลน์ และ เจ าหน าที่งาน
สารบรรณสามารถแก ไขได เท่านั้น 
 1. การส่งหนังสือ จะท าส าเนา 3 ฉบับ ให  กบท. เก็บต นเรื่อง เก็บพี่ กพน. และส่งให ผู เกี่ยวข อง 
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 2. รูปแบบการท าหนังสือราชการ ใช ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหน า  
 3. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถ าบาง
คนไม่สะดวกใช อีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไว บริเวณที่ลงช่ือท างาน 
 4. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือด านหลัง เพื่อไม่ให ทับหนังสือ
ราชการที่เป็นต นเรื่อง  
 5. รูปแบบการรับหนังสือ ใช รูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได  ไม่จ ากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได  โดยใช กลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม 
 
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง 
 1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน เช่น หนังสือภายใน 
ภายนอก 
 2. ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะได ประสานงานกับผู ส่ง ผู จัดท า หรือผู เกี่ยวข อง ให ด าเนินการได ทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลาก าหนด 
 3. หนังสือประทับตรา จะระบุช่ือหน่วยงาน ระบุช่ือ วันเดือนปี  
 4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 5. การเสนอหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ าหน าที่เสร็จแล ว เสนอผู บังคับบัญญชา ต่อไป และเสนอ
ตามล าดับผู บังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม 
 6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ  แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มให อยู่ในล าดับช้ันเก็บ 
และจัดท าเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจก าหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 
 7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดล าดับความส าคัญ  
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องให ชัดเจนพร อมลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบร อยแล ว  
 8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบด วย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจ าของเจ าของ
เรื่อง 
 9.การลงทะเบียบนหนังสือส่งออก ต องกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปด วยปีปฏิทิน 
 10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน าที่ซองที่อยู่ให 
ชัดเจน 2. การส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ โทรสาร 
 11. การท าหนังสือราชการ แบ่งออกได  11 แบบ ได แก่ หนังสือภายใน ภายนอก หนังสือ
ประทับตรา ค าสั่ง ข อบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใช ตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9  
 12. การท าหนังสือราชการต องมี ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต น การย่อหน าข อความ และการลงช่ือ 
 13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไว เพื่อ
ใช ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบร อยแล ว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร อยแล ว 
 14.การท าลายหนังสือ เก็บไว จนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็บไว ประมาณ 10 ปี จะเข าสู่
กระบวนการท าลายหนังสือ 
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นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
 1. การท าหนงัสือเชิญครูแนะแนว การจัดโครงการ ARU CRM ท าหนังสือไว  3 ฉบับ  
 2. การจัดส่งหนงัสอืทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจ ง 
 3. การจัดต้ังกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจ งข อมลูข่าวสารให รบัทราบ 
 
นางจิตรา มาทอง 

การรบั-และส่งต่อ เพือ่ปฏิบัติตามที่ร องขอ ไม่ได จัดท าหนังสง่ออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานให เรียบร อย โดยมีวิธีการโทรศัพท์  
 
นางสาววิชุตา พวงมาลัย 
 1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพจิารณาดูว่าจะมอบหน่วยงานใดต่อ และส าเนา
เอกสารแจ งผู เกี่ยวข อง และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม 
 2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสร าง เช่น หนังสือเชิญประชุม ต องท าเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจ งให คณะกรรมการทกุท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน 
 3. รายงานการประชุม จะไม่ได ท าบันทึกแล วเวียนให คณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไว ให  
 
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด     

เมื่อได หนังสือจะลงรับด วยคอมพิวเตอร์ใช  โปรแกรม exeal เสนอ ผบ.ล าดับต่อไป มีหนังสือ
เกี่ยวกับอาจารย์ผู สอน เช่น การส่งเกรดล่าช า กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษาภาคเรียน
ใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบท า และประสานเจ าหน าที่ที่เกี่ยวข องลงรับในฝ่ายบริหารการศึกษาก่อน 
ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาต นเรื่องที่ส่งมา ก่อนที่จะ
เรื่องออกไปต องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข อง 
 ในส่วนการจัดประชุมสภาวิชาการ ข อบังคับจะก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง 
เทคนิคการจัดประชุม เราจะท าบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะต องมีเอกสาร หลักฐาน เช่น 
มีหลักสูตรเข า คณะจะต องมีเรื่องเดิมข อเท็จจริง มาพร อมด วย และคณะจะต องน าเอกสารรูปแบบก่อน
น าเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะท ารูปแบบเพื่อให หน่วยงานท างานได รวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใช ได  การจัดท ามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผู ช่วยเลขานุการจะจดและท าประเด็น
ส าคัญย่อๆไว  เราจะท าสรุปรายงานได รวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจ งมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ 
และโทรแจ งคณะ และมีบริการแจ งมติบนเว็บไซต์  การท าลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นข อสอบ ตามระเบียบ
จะเก็บไว  1 ปีปฏิทิน กบศ. จะต องท าค าสั่งท าลาย โดยการตัด แล วเสนอให อธิการบดีลงนามแล วน า
ข อสอบมาท าลายและจัดท าบัญชีแนบท ายว่าท าลายกี่ชุดๆละกี่หน า  
 
นางสาวสมจิตร์ สอนดา 
 การลงรบัหนงัสอื เราจะต องถามจากเจ าของเรื่อง และเกษียณข้ึนผู บังคับบัญชา การจัดท า
หนังสือออกท าได เลย การจัดเกบ็แบบ Paper  จัดไว เป็นปีๆ   
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นางสาววิภา  การภักดี 
 ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนท างานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถ าถึงผู ช่วยจะสรุปใจความส าคัญแจ งเลย แต่ถ าเป็นหนังสือภายนอก จะอ่านและท า
ความเข าใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผู ประเมิน ต องตรวจสอบว่าอาจารย์ผู นั้นติดสอน
ไหม ถ าติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจ งอาจารย์ หา
ติดสอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่าอาจารย์จะบริหารจัดการเวลาอย่างไรเพื่อเป็นข อมูลในการ
เกษียณหน งสือ 
 การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะท าเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดท า
ซื้อจ างเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ท าเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู ประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราต องมาดูความส าคัญ
ของงานและงบที่มี ต องดูแล 
 
สรุปประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับ ครั้งท่ี 2  
 การเสนอแฟ้มหนังสือ ด าเนินการโดยการตรวจสอบหนงัสอื แยกประเภทหนงัสอื ลงทะเบียนรบั
หนังสือ เกษียนหนงัสอื  เสนอแฟม้ตามล าดับสายงานการบงัคับบญัชี 
 เทคนิคการเกษียนหนังสือ มีดังน้ี 
 1. ต องทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิบัติด านอะไร และหน่วยงานใดต องด าเนินการ 
จากนั้นเสนอความเห็นเบื้องต น เสนอแฟ้มให ผู บริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผู บริหารแต่ละ
ท่านตามอ านาจที่ได รับมอบหมาย ซึ่งผู ปฏิบัติงานจะต องมีค าสั่งมอบอ านาจให รองอธิการบดีและผู ช่วย
อธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง เพื่อจะได เสนอแฟ้มหนังสือได อย่างถูกต อง เช่น งาน
บริหารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอ ผู อ านวยการกองกลาง ผู อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และเสนอต่อผู บริหารที่ได รับมอบอ านาจพิจารณาสั่งการ หรือบางเรื่องเป็นเรื่องส าคัญและเกิน
อ านาจการตัดสินใจของผู บริหารนั้น ๆ จะเสนอหนังสือให อธิการบดีสั่งการต่อไป 
 2. หนังสือที่ เป็นเรื่องซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ระเบียบ ข อกฎหมาย จะมอบให 
หน่วยงานที่เกี่ยวข องเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัสดุ งานก่อสร าง เรื่องที่เกี่ยวข องกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะด าเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผู บริหารตามล าดับต่อไป  
 3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจ า ไม่มีความส าคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรู ให มหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปจจะมอบเรื่องนี้ให กับส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทันที โดยไม่ต องเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี  
 4. เมื่ออธิการบดีและผู บริหารสั่งการในหนังสืองานบริหารงานทั่วไปจะบันทึกข อมูลลงระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และท าผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถท าแทนได  และท าได 
ตลอดเวลา เพื่อให การบันทึกหนังสือได อย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการลงบันทึกข อมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดด าเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ จะอยู่ในข้ันตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ท างานจริง  
 5. การแจ งเวียนหนังสือราชการ ได ส าเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให หน่วยงานที่เกี่ยวข องด าเนินการ 
โดยให เจ าหน าที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข อง ซึ่งขณะนี้ได ปรับวิธีการแจ งเวียน โดยการสร าง
กลุ่มไลน์ งานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารให หน่วยงานได ทราบได อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  เช่น application 
line หรือ เฟสบุ๊ค 
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 6. การจัดส่งหนงัสอืไปยังหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน งานบรหิารงานทั่วไปมีหน าที่รบัผิดชอบ
โดยการสง่จดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรีะบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจ งให หน่วยงานได รบัทราบ 
 7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบยีบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือการ
เลือกใช ค าน าในหนังสือราชการ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การท างานของแต่ละคน ซึ่งถ าท าบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ได เลย และมีเทคนิคการพิมพ์ โดยการอ างเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะท าให การพิมพ์
หนังสือราชการได เร็วยิ่งขึ้น 
 8. การแจ งเวียนหนังสือให หน่วยงานที่เกี่ยวข องทราบ โดยการส าเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว 
ที่งาน งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 ชุด 
 9. การท าลายหนังสือราชการด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 10. มหาวิทยาลัยได ขอใช ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากส านักงานพัฒนาระบบดิจิทอล 
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใช ได  ซึ่งมหาวิทยาลัยได ขอใช แล ว  อีเมล์รับส่งหนังสือของ งาน
บริหารงานทั่วไป  aru@saraban.mail.go.th  เพื่อจัดเก็บเป็นข อมูลได   โดยมี 2 มหาวิทยาที่ของใช แล ว 
และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งได เช่นกัน  
 มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลเูกลิชีต ทุกคนสามารถเข าไปตรวจเช็คได ว่าหนังสือหน่ววยงาน
หรือยงั  โดยก าหนดสทิธ์ิให ทุกคนดูได ทางออนไลน์ และ เจ าหน าที่งานสารบรรณสามารถแก ไขได เท่านั้น 
 12. รูปแบบการท าหนังสือราชการ ใช ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหน า  
 13. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถ าบาง
คน ไม่สะดวกใช อีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไว บริเวณที่ลงช่ือท างาน 
 14. รูปแบบการเสนอหนังสอืราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสอืด านหลัง เพื่อไม่ให ทับหนังสือ
ราชการที่เป็นต นเรื่อง  
 15. รูปแบบการรับหนังสือ ใช รูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได  ไม่จ ากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได  โดยใช กลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม 
 1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน เช่น หนังสือภายใน 
ภายนอก 
 2. ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะได ประสานงานกับผู ส่ง ผู จัดท า หรือผู เกี่ยวข อง ให ด าเนินการได ทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลาก าหนด 
 3. หนังสือประทับตรา จะระบุช่ือหน่วยงาน ระบุช่ือ วันเดือนปี  
 4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 5. การเสนอหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ าหน าที่เสร็จแล ว เสนอผู บังคับบัญชา ต่อไป และเสนอ
ตามล าดับผู บังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม 
 6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ  แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มให อยู่ในล าดับช้ันเก็บ 
และจัดท าเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจก าหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 
 7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดล าดับความส าคัญ  
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องให ชัดเจนพร อมลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบร อยแล ว  
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 8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบด วย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจ าของเจ าของ
เรื่อง 
 9.การลงทะเบียนหนังสือส่งออก ต องกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปด วยปีปฏิทิน 
 10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน าที่ซองที่อยู่ให 
ชัดเจน โดยส่งส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์  และโทรสาร 
 11. การท าหนังสือราชการ แบ่งออกได  11 แบบ ได แก่ หนังสือภายใน ภายนอก หนังสือ
ประทับตรา ค าสั่ง ข อบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใช ตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9  
 12. การท าหนังสือราชการต องมี ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต น การย่อหน าข อความ และการลงช่ือ 
 13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไว เพื่อ
ใช ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบร อยแล ว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร อยแล ว 
 14.การท าลายหนังสือ เก็บไว จนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็บไว ประมาณ 10 ปี จะเข าสู่
กระบวนการท าลายหนังสือ 
 15. การจัดสง่หนงัสอืทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจ ง 
 16. การจัดต้ังกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจ งข อมลูข่าวสารให รบัทราบ 

การรบั-และส่งต่อ เพือ่ปฏิบัติตามที่ร องขอ ไม่ได จัดท าหนังสง่ออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานให เรียบร อย โดยมีวิธีการโทรศัพท์  
 1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพจิารณาดูว่าจะมอบหน่วยงานใดต่อ และส าเนา
เอกสารแจ งผู เกี่ยวข อง และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม 
 2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสร าง เช่น หนังสือเชิญประชุม ต องท าเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจ งให คณะกรรมการทกุท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน 
 3. รายงานการประชุม จะไม่ได ท าบันทึกแล วเวียนให คณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไว ให  

เมื่อได หนังสือจะลงรับด วยคอมพิวเตอร์ใช  โปรแกรม Excel  เสนอ ผู บริหาร ตามล าดับ มี
หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ผู สอน เช่น การส่งเกรดล่าช า กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษา
ภาคเรียนใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบท า และประสานเจ าหน าที่ที่เกี่ยวข องลงรับในฝ่ายบริหาร
การศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาต นเรื่องที่ส่ง
มา ก่อนที่จะเรื่องออกไปต องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข อง 
 ในส่วนการจัดประชุมสภาวิชาการ ข อบังคับจะก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง 
เทคนิคการจัดประชุม เราจะท าบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะต องมีเอกสาร หลักฐาน เช่น 
มีหลักสูตรเข า คณะจะต องมีเรื่องเดิมข อเท็จจริง มาพร อมด วย และคณะจะต องน าเอกสารรูปแบบก่อน
น าเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะท ารูปแบบเพื่อให หน่วยงานท างานได รวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใช ได  การจัดท ามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผู ช่วยเลขานุการจะจดและท าประเด็น
ส าคัญย่อ ๆ ไว  เราจะท าสรุปรายงานได รวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจ งมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ 
และโทรแจ งคณะ และมีบริการแจ งมติบนเว็บไซต์   
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การท าลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นข อสอบ ตามระเบียบจะเก็บไว  1 ปีปฏิทิน จะต องท าค าสั่ง ให 
ท าลาย โดยวิธีการย่อยสลาย แล วเสนอให อธิการบดีลงนามแล วน าข อสอบมาท าลายและจัดท าบัญชีแนบ
ท ายว่าท าลายกี่ชุด ๆ ละกี่หน า  
 การลงรบัหนงัสอื เราจะต องถามจากเจ าของเรื่อง และเกษียณข้ึนผู บังคับบัญชา การจัดท า
หนังสือออกท าได เลย การจัดเกบ็แบบ Paper  จัดไว เป็นปี ๆ  
 ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนท างานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถ าถึงผู ช่วยจะสรุปใจความส าคัญแจ งเลย แต่ถ าเป็นหนังสือภายนอก จะอ่านและท า
ความเข าใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผู ประเมิน ต องตรวจสอบว่าอาจารย์ผู นั้นติดสอน
ไหม ถ าติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจ งอาจารย์ หา
ติดสอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่าอาจารย์จะบริหารจัดการเวลาอย่างไรเพื่อ เป็นข อมูลในการ
เกษียณหนังสือ 
 การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะท าเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดท า
ซื้อจ างเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ท าเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู ประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราต องมาดูความส าคัญ
ของงานและงบที่มี ต องดูแล  
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งท่ี 3 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน ส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

29) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
30) นายนัฐวุฒิ   คล ายเพ็ง กรรมการ 
31) นางจิตรตรา มาทอง กรรมการ 
32) นายวรพจน ์ วรนุช   กรรมการ 
33) นางสาววิชุตา  พวงมาลัย     กรรมการ 
34) นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน   กรรมการ 
35) นางสาวศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ   กรรมการ  
36) นางสาวนพรัตน์ โมทินา    กรรมการ 
37) นางสาวสมจิตร ์ สอนดา กรรมการ 
38) นางสาววิภา การภักด ี กรรมการ 
39) นางสาวรสรินทร ์ วงค์จันทร ์ กรรมการ 
40) นายกิตติรัตน์ บุญล้ า กรรมการและเลขานุการ 
41) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด    กรรมการและเลขานุการ   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

3) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   รองประธาน  ลาคลอด 
4) นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว         กรรมการและเลขานุการ  ลาป่วย 

 
 
เปิดประชุมเวลา 10.20 น. 
  
การบริหารจัดการงานสารบรรณ 
 นายพรเทวา  สันทัด 
 มีหน าที่ รบั-ส่งหนังสือราชการภายใน-ภายนอก ถึง อธิการบดี ผู อ านวยการ รบั-เสนอ-แจ งเวียน-
เก็บแฟม้หนงัสือ-พิมพ์หนงัสือราชการ  มีขั้นตอนดังนี ้
 ตรวจสอบหนังสือ แยกประเภท ลงทะเบียนรับ ใส่แฟม้เสนอ  
 การลงทะเบียนหนังสือ เสนอความเห็นต่อผู บรหิาร (เกษียณหนังสือราชการ) มีเทคนิคดังนี้ 
 1. ต องทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิบัติด านอะไร และเรื่องนี้หน่วยงานใดต อง
ด าเนินการ จากนั้นเสนอความเห็น เสนอแฟ้มให ผู บริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผู บริหารแต่
ละท่านตามอ านาจที่ได รับมอบหมายในส่วนนี้จะทราบได อย่างไร จะต องมีค าสั่งมอบอ านาจให รอง
อธิการบดี+ผู ช่วยอธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงาน เพื่อเสนอแฟ้มได อย่างถูกต อง ข้ันตอนการเสนอ
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แฟ้ม จะเสนอแฟ้มตามล าดับบังคับบัญชา เช่น จากงานบริหารงานทั่วไป เสนอ ผู อ านวยการกองกลาง 
ผู อ านวยการส านักงานอธิการบดี และเสนอต่อผู บริหารที่ได รับมอบอ านาจ ก็สามารถสั่งการได เลย แต่ถ า
ไม่อยู่ในอ านาจหน าที่ จะเสนออธิการบดีลงนามสั่งการต่อไป 
 2. หนังสือที่ เป็นเรื่องซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ระเบียบ ข อกฎหมาย จะมอบให 
หน่วยงานที่เกี่ยวข องเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัสดุ งานก่อสร าง เรื่องที่เกี่ยวข องกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะด าเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผู บริหารตามล าดับต่อไป  
 3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจ า ไม่มีความส าคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรู ให มหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไป จะมอบเรื่องนี้ให กับ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได เลย โดยไม่ต องเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี  
 4. เมื่ออธิการบดีและผู บริหารสั่งการในหนังสืองานบริหารงานทั่วไป จะบันทึกข อมูลลงระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และท าผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถท าแทนได  และท าได 
ตลอดเวลา เพื่อให การบันทึกหนังสือได อย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการลงบันทึกข อมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดด าเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ จะอยู่ในข้ันตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ท างานจริง เช่น หนังสือส่งออก ประกาศ ค าสั่ง  
 5. การแจ งเวียนหนังสือราชการ ได ส าเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให หน่วยงานที่เกี่ยวข องด าเนินการ 
โดยให เจ าหน าที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข อง ซึ่งขณะนี้ได ปรับวิธีการแจ งเวียน โดยการสร าง
กลุ่มงานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารให หน่วยงานได ทราบ เช่น ทาง application line หรือ เฟสบุ๊ค 
 6. การจัดส่งหนงัสอืไปนอกหน่วยงานงานบรหิารงานทั่วไป มีหน าทีร่ับผิดชอบโดยการส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยามรีะบบงานสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจ งให หน่วยงานได รับทราบ 
 7. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือ  
การเลือกใช ค าน าในหนังสือราชการ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การท างานของแต่ละคน ซึ่งถ าท าบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ได เลย และมีเทคนิคการท า โดยการอ างเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะท าให การพิมพ์
หนังสือราชการได เร็วยิ่งขึ้น 
 8. การแจ งเวียนหนังสือให หน่วยงานที่เกียวข องทราบ โดยการส าเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว 
ที่งาน กบท จ านวน 1 ชุด 
 9. การท าลายหนังสือราชการด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 10. มหาวิทยาลัยได ขอใช ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากส านักงานพัฒนาระบบดิจิทอล 
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใช ได  ซึ่งมหาวิทยาลัยได ขอใช แล ว  อีเมล์รับส่งหนังสือของ งาน
บริหารงานทั่วไป aru@saraban.mail.go.th  เพื่อจัดเก็บเป็นข อมูลได   โดยมี 2 มหาวิทยาที่ของใช แล ว 
และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งได เช่นกัน  
 
นายกิตติรัตน์ บุญล้ า 
 งานคล ายๆ กับ คุณพรเทวา สันทัด มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเข า
ไปตรวจเช็คได ว่าหนังสือถึง กนพ. หรือยัง โดยก าหนดสิทธ์ิให ทุกคนดูได ทางออนไลน์ และ เจ าหน าที่งาน
สารบรรณสามารถแก ไขได เท่านั้น 
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 1. การส่งหนังสือ จะท าส าเนา 3 ฉบับ ให งานบริหารงานทั่วไป เก็บต นเรื่อง เก็บที่กองพัฒนา
นักศึกษา และส่งให ผู เกี่ยวข อง 
 2. รูปแบบการท าหนังสือราชการ ใช ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหน า  
 3. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถ าบาง
คนไม่สะดวกใช อีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไว บริเวณที่ลงช่ือท างาน 
 4. รูปแบบการเสนอหนังสือราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสือด านหลัง เพื่อไม่ให ทับหนังสือ
ราชการที่เป็นต นเรื่อง  
 5. รูปแบบการรับหนังสือ ใช รูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได  ไม่จ ากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได  โดยใช กลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม 
 
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง 
 1. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน เช่น หนังสือภายใน 
ภายนอก 
 2. ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะได ประสานงานกับผู ส่ง ผู จัดท า หรือผู เกี่ยวข อง ให ด าเนินการได ทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลาก าหนด 
 3. หนังสือประทับตรา จะระบุช่ือหน่วยงาน ระบุช่ือ วันเดือนปี  
 4. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 5. การเสนอหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ าหน าที่เสร็จแล ว เสนอผู บังคับบัญญชา ต่อไป และเสนอ
ตามล าดับผู บังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4. เสนอเรื่องเพื่อลงนาม 
 6. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ  แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มให อยู่ในล าดับช้ันเก็บ 
และจัดท าเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจก าหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 
 7. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดล าดับความส าคัญ  
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องให ชัดเจนพร อมลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบร อยแล ว  
 8.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบด วย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจ าของเจ าของ
เรื่อง 
 9.การลงทะเบียบนหนังสือส่งออก ต องกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปด วยปีปฏิทิน 
 10.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน าที่ซองที่ อยู่ให 
ชัดเจน 2. การส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์ โทรสาร 
 11. การท าหนังสือราชการ แบ่งออกได  11 แบบ ได แก่ หนังสือภายใน ภายนอก หนังสือ
ประทับตรา ค าสั่ง ข อบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใช ตัวอักษร  
งานสารบรรณ  
 12. การท าหนังสือราชการต องมี ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต น การย่อหน าข อความ และการลงช่ือ 
 13. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไว เพื่อ
ใช ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบร อยแล ว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร อยแล ว 
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 14.การท าลายหนังสือ เก็บไว จนครบอายุตามระเบียบ กบค เก็บไว ประมาณ 10 ปี จะเข าสู่
กระบวนการท าลายหนังสือ 
 
นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 
 1. การท าหนงัสือเชิญครูแนะแนว การจัดโครงการ ARU CRM ท าหนังสือไว  3 ฉบับ  
 2. การจัดส่งหนงัสอืทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจ ง 
 3. การจัดต้ังกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจ งข อมลูข่าวสารให รบัทราบ 
 
นางจิตรา มาทอง 

การรับ-และส่งต่อ เพื่อปฏิบัติตามที่ร องขอ ไม่ได จัดท าหนังส่งออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ
ประสานงานให เรียบร อย โดยมีวิธีการโทรศัพท์  
 
นางสาววิชุตา พวงมาลัย 
 1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพิจารณาดูว่าจะมอบหน่วยงานใดต่อ และส าเนา
เอกสารแจ งผู เกี่ยวข อง และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม 
 2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสร าง เช่น หนังสือเชิญประชุม ต องท าเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจ งให คณะกรรมการทุกท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน 
 3. รายงานการประชุม จะไม่ได ท าบันทึกแล วเวียนให คณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไว ให  
 
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด     

เมื่อได หนังสือจะลงรบัด วยคอมพิวเตอร์ใช  โปรแกรม excel เสนอ ผู บริหารล าดับต่อไป มีหนังสือ
เกี่ยวกับอาจารย์ผู สอน เช่น การส่งเกรดล่าช า กองบริการการศึกษาจะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็น
นักศึกษาภาคเรียนใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบท า และประสานเจ าหน าที่ที่เกี่ยวข องลงรับในฝ่าย
บริหารการศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาต น
เรื่องที่ส่งมา ก่อนที่จะเรื่องออกไปต องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข อง 
 ในส่วนการจัดประชุมสภาวิชาการ ข อบังคับจะก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง 
เทคนิคการจัดประชุม เราจะท าบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะต องมีเอกสาร หลักฐาน เช่น 
มีหลักสูตรเข า คณะจะต องมีเรื่องเดิมข อเท็จจริง มาพร อมด วย และคณะจะต องน าเอกสารรูปแบบก่อน
น าเสนอวาระ ในส่วน กองบริการการศึกษาจะท ารูปแบบเพื่อให หน่วยงานท างานได รวดเร็ว คณะสามารถ
ดาวน์โหลดใช ได  การจัดท ามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผู ช่วยเลขานุการจะจดและท า
ประเด็นส าคัญย่อๆไว  เราจะท าสรุปรายงานได รวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจ งมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสาร
บรรณ และโทรแจ งคณะ และมีบริการแจ งมติบนเว็บไซต์  การท าลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นข อสอบ ตาม
ระเบียบจะเก็บไว  1 ปีปฏิทิน กองบริการการศึกษาจะต องท าค าสั่งท าลาย โดยการตัด แล วเสนอให 
อธิการบดีลงนามแล วน าข อสอบมาท าลายและจัดท าบัญชีแนบท ายว่าท าลายกี่ชุดๆละกี่หน า  
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นางสมจิตร์ สอนดา 
 การลงรบัหนงัสอื เราจะต องถามจากเจ าของเรื่อง และเกษียณข้ึนผู บังคับบัญชา การจัดท า
หนังสือออกท าได เลย การจัดเกบ็แบบ Paper จัดไว เป็นปีๆ  
 
สรุปประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับ ครั้งท่ี 3 

การเสนอแฟ้มหนังสือ ด าเนินการโดยการตรวจสอบหนงัสอื แยกประเภทหนงัสอื ลงทะเบียนรบั
หนังสือ เกษียนหนงัสอื  เสนอแฟม้ตามล าดับสายงานการบงัคับบญัชี 
 เทคนิคการเกษียนหนังสือ มีดังน้ี 
 1. ต องทราบว่า หน่วยงานใดในมหาวิทยาลัยปฏิบัติด านอะไร และหน่วยงานใดต องด าเนินการ 
จากนั้นเสนอความเห็นเบื้องต น เสนอแฟ้มให ผู บริหาร โดยการคัดแยกหนังสือใส่แฟ้มของผู บริหารแต่ละ
ท่านตามอ านาจที่ได รับมอบหมาย ซึ่งผู ปฏิบัติงานจะต องมีค าสั่งมอบอ านาจให รองอธิการบดีและผู ช่วย
อธิการบดี แต่ละท่านรับผิดชอบงานในแต่ละเรื่อง เพื่อจะได เสนอแฟ้มหนังสือได อย่างถูกต อง เช่น งาน
บริหารงานทั่วไป ลงรับหนังสือ เกษียนหนังสือ เสนอ ผู อ านวยการกองกลาง ผู อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี และเสนอต่อผู บริหารที่ได รับมอบอ านาจพิจารณาสั่งการ หรือบางเรื่องเป็นเรื่องส าคัญและเกิน
อ านาจการตัดสินใจของผู บริหารนั้น ๆ จะเสนอหนังสือให อธิการบดีสั่งการต่อไป 
 2. หนังสือที่ เป็นเรื่องซับซ อน ยุ่งยาก และจ าเป็นต องใช ระเบียบ ข อกฎหมาย จะมอบให 
หน่วยงานที่เกี่ยวข องเสนอความเห็นก่อน เช่น งานพัสดุ งานก่อสร าง เรื่องที่เกี่ยวข องกับกฎหมายที่
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อลดรอบการเสนอหนังสือ จากนั้นจะด าเนินการเกษียณหนังสือต่อ
ผู บริหารตามล าดับต่อไป  
 3. เรื่องทั่วไปที่ปฏิบัติเป็นประจ า ไม่มีความส าคัญมาก เช่น หน่วยงานภายนอก ส่งหนังสือเสริม
ความรู ให มหาวิทยาลัย งานบริหารงานทั่วไปจจะมอบเรื่องนี้ให กับส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศทันที โดยไม่ต องเสนอรองอธิการบดี และอธิการบดี  
 4. เมื่ออธิการบดีและผู บริหารสั่งการในหนังสืองานบริหารงานทั่วไปจะบันทึกข อมูลลงระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel และท าผ่านระบบกลูเกิลไดร์ ทุกคนสามารถท าแทนได  และท าได 
ตลอดเวลา เพื่อให การบันทึกหนังสือได อย่างรวดเร็ว โดยด าเนินการลงบันทึกข อมูลว่าหนังสือฉบับนี้มอบ
หน่วยงานใดด าเนินการ เช่น หนังสือราชการภายใน ค าสั่ง ประกาศ จะอยู่ในข้ันตอนของการออกเลข
หนังสือ ณ วันปัจจุบัน ที่ท างานจริง  
 5. การแจ งเวียนหนังสือราชการ ได ส าเนาเรื่อง หรือมอบเรื่องให หน่วยงานที่เกี่ยวข องด าเนินการ 
โดยให เจ าหน าที่เดินหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข อง ซึ่งขณะนี้ได ปรับวิธีการแจ งเวียน โดยการสร าง
กลุ่มไลน์ งานสารบรรณ เพื่อส่งเอกสารให หน่วยงานได ทราบได อย่างรวดเร็ว ทันเวลา  เช่น application 
line หรือ เฟสบุ๊ค 
 6. การจัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานภายนอกหน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไปมีหน าที่รับผิดชอบ
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ กรณีจัดส่งถึงส่วนราชการภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยการสแกนเป็น PDF ส่งไปแจ งให หน่วยงานได รับทราบ 

7. การรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลูเกิลชีต ทุกคนสามารถเข าไปตรวจเช็คได ว่าหนังสือถึง กอง
พัฒนานักศึกษาหรือยัง โดยก าหนดสิทธ์ิให ทุกคนดูได ทางออนไลน์ และ เจ าหน าที่ บริหารงานทั่วไป
สามารถแก ไขได เท่านั้น 
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 8. การจัดพิมพ์หนังสือราชการ จะมีรูปแบบตามระเบียบงานสารบรรณ การพิมพ์หนังสือหรือ 
การเลือกใช ค าน าในหนังสือราชการ ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การท างานของแต่ละคน ซึ่งถ าท าบ่อย ๆ ก็จะ
สามารถพิมพ์ได เลย และมีเทคนิคการพิมพ์ โดยการอ างเรื่องเดิมในหนังสือราชการ จะท าให การพิมพ์
หนังสือราชการได เร็วยิ่งขึ้น 
 9. การแจ งเวียนหนังสือให หน่วยงานที่เกี่ยวข องทราบ โดยการส าเนาเอกสาร และเก็บเอกสารไว 
ที่งาน งานบริหารงานทั่วไป จ านวน 1 ชุด 
 10. การท าลายหนังสือราชการด าเนินการตามระเบียบงานสารบรรณ 
 11. มหาวิทยาลัยได ขอใช ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางจากส านักงานพัฒนาระบบดิจิทอล 
ทุกส่วนราชการในประเทศสามารถขอใช ได  ซึ่งมหาวิทยาลัยได ขอใช แล ว  อีเมล์รับส่งหนังสือของงาน
บริหารงานทั่วไป  aru@saraban.mail.go.th  เพื่อจัดเก็บเป็นข อมูลได   โดยมี 2 มหาวิทยาลัยที่ของใช 
แล ว และเมล์ส่วนตัวสามารถรับและส่งได เช่นกัน  
 มีการรับส่งหนังสือ ผ่านระบบ กลเูกลิชีต ทุกคนสามารถเข าไปตรวจเช็คได ว่าหนังสือหน่ววยงาน
หรือยงั  โดยก าหนดสทิธ์ิให ทุกคนดูได ทางออนไลน์ และ เจ าหน าที่งานสารบรรณสามารถแก ไขได เท่านั้น 
 12. รูปแบบการท าหนังสือราชการ ใช ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ปี 2553 มีทั้งหมด 3 ย่อหน า  
 13. การประชาสัมพันธ์หนังสือภายในกอง ผ่านอีเมล์ เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ หรือถ าบาง
คน           ไม่สะดวกใช อีเมล์ จะพริ้นเอกสารใส่แฟ้มเอกสารไว บริเวณที่ลงช่ือท างาน 
 14. รูปแบบการเสนอหนังสอืราชการ จะเสนอโดยการพิมพ์หนังสอืด านหลัง เพื่อไม่ให ทับหนังสือ
ราชการที่เป็นต นเรื่อง  
 15. รูปแบบการรับหนังสือ ใช รูปแบบออนไลน์ ทุกคนสามารถดูได  ไม่จ ากัดว่าดูที่ไหน ทุกคน
สามารถดูได  โดยใช กลูเกิลเมล์ ตัวเปเปอร์อัพลิ้งตามกลูเกิลฟอร์ม 
 
 16. การลงทะเบียนรับหนังสือจากภายใน-ภายนอก แบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอน เช่น หนังสือภายใน 
ภายนอก 
 17. ตรวจสอบและจัดล าดับความส าคัญว่าเป็นหนังสือลับหรือหนังสือด่วน หากพบบกพร่องของ
เอกสารจะได ประสานงานกับผู ส่ง ผู จัดท า หรือผู เกี่ยวข อง ให ด าเนินการได ทันท่วงที ในกรณีที่หนังสือ
ราชการมีระยะเวลาก าหนด 
 18. หนังสือประทับตรา จะระบุช่ือหน่วยงาน ระบุช่ือ วันเดือนปี  
 19. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือในคอมพิวเตอร์ ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 20. การเสนอหนังสือที่ด าเนินการช้ันเจ าหน าที่เสร็จแล ว เสนอผู บังคับบัญชา ต่อไป และเสนอ
ตามล าดับผู บังคับบัญชา 1.เสนอเรื่องเพื่อพิจารรา 2 เพื่อทราบ 3. สั่งการ 4 เสนอเรื่องเพื่อลงนาม 
 21. การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ  แยกเป็นสีแฟ้ม เป็นหมวดหมู่ จัดเรียงแฟ้มให อยู่ในล าดับช้ันเก็บ 
และจัดท าเป็นดัชนีที่ระบุหมวดหมู่ของเอกสาร อาจก าหนดเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 
 22. การเสนอแฟ้ม แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน 1.การเสนอบันทึกและคัดแยกการจัดล าดับความส าคัญ  
อ่านรายละเอียดของเนื้อหา ใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร 2. เสนอเรื่องให ชัดเจนพร อมลงลายมือ
ช่ือและวันเดือนปี ตามระเบียบที่ถือปฏิบัติ 3.การเสนอหนังสือที่บันทึกเรียบร อยแล ว  
 23.การออกเลขที่หนังสือราชการ ประกอบด วย รหัสพยัญชนะ 2 ตัว และเลขประจ าของเจ าของ
เรื่อง 
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 24.การลงทะเบียนหนังสือส่งออก ต องกรอก วันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียน และลงเลขล าดับ
ตลอดไปด วยปีปฏิทิน 
 25.การจัดส่งหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน าที่ซองที่อยู่ให 
ชัดเจน โดยส่งส่งจดหมายผ่านระบบออนไลน์ เฟสบุ๊ค ไปรษณีย์  และโทรสาร 
 26. การท าหนังสือราชการ แบ่งออกได  11 แบบ ได แก่ หนังสือภายใน ภายนอก หนังสือ
ประทับตรา ค าสั่ง ข อบังคับ ระเบียบ แถลงข่าว หนังสือรับรอง และรายงานการประชุม ใช ตัวอักษร งาน
สารบรรณ 9  
 27. การท าหนังสือราชการต องมี ที่ วันที่ เรื่อง ค าข้ึนต น การย่อหน าข อความ และการลงช่ือ 
 28. การจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท 1.การเก็บระหว่างปฏิบัติ 2. การเก็บไว เพื่อ
ใช ในการตรวจสอบ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเรียบร อยแล ว 3.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จเรียบร อยแล ว 
 29.การท าลายหนังสือ เก็บไว จนครบอายุตามระเบียบ งานบริหารทรัพยากรบุคคล เก็บไว 
ประมาณ 10 ปี จะเข าสู่กระบวนการท าลายหนังสือ 
 30. การจัดสง่หนงัสอืทางไปรษณีรย์ ทาง Line แจ ง 
 31. การจัดต้ังกลุ่ม line ครูแนะแนว 5 จังหวัด เพื่อแจ งข อมลูข่าวสารให รบัทราบ 

 
การรบั-และส่งต่อ เพือ่ปฏิบัติตามที่ร องขอ ไม่ได จัดท าหนังสง่ออกภายนอก ติดตาม ดูแล และ

ประสานงานให เรียบร อย โดยมีวิธีการโทรศัพท์  
 1. การรับส่งหนังสือโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยพจิารณาดูว่าจะมอบหน่วยงานใดต่อ และส าเนา
เอกสารแจ งผู เกี่ยวข อง และมีการถ่ายรูปส่งไลน์กลุ่ม 
 2. การประชุมคณะกรรมการงานก่อสร าง เช่น หนังสือเชิญประชุม ต องท าเป็นหลักฐานและ
โทรศัพท์แจ งให คณะกรรมการทกุท่านทราบ ก่อนวันประชุม 1 วัน 
 3. รายงานการประชุม จะไม่ได ท าบันทึกแล วเวียนให คณะกรรมการ แต่จะใส่รายงานการประชุม
ในแฟ้มเอกสารไว ให  

เมื่อได หนังสือจะลงรับด วยคอมพิวเตอร์ใช  โปรแกรม Excel  เสนอ ผู บริหาร ตามล าดับ มี
หนังสือเกี่ยวกับอาจารย์ผู สอน เช่น การส่งเกรดล่าช า กบศ.จะลงรับส่งเกรดเพิ่มเติม ดูว่าเป็นนักศึกษา
ภาคเรียนใด เรื่องเกรดเป็นงานด่วนจะรีบท า และประสานเจ าหน าที่ที่เกี่ยวข องลงรับในฝ่ายบริหาร
การศึกษาก่อน ในส่วนของการพิมพ์หนังสือราชการสมัยนี้จะไม่มีร่างหนังสือ เราจะพิจารณาต นเรื่องที่ส่ง
มา ก่อนที่จะเรื่องออกไปต องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข อง 
 ในส่วนการจัดประชุมสภาวิชาการ ข อบังคับจะก าหนดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง  
เทคนิคการจัดประชุม เราจะท าบันทึกส่งหน่วยงานเพื่อเสนอวาระโดยคณะจะต องมีเอกสาร หลักฐาน เช่น 
มีหลักสูตรเข า คณะจะต องมีเรื่องเดิมข อเท็จจริง มาพร อมด วย และคณะจะต องน าเอกสารรูปแบบก่อน
น าเสนอวาระ ในส่วน กบศ. จะท ารูปแบบเพื่อให หน่วยงานท างานได รวดเร็ว คณะสามารถดาวน์โหลด
ใช ได  การจัดท ามติการประชุม จะออกภายใน 2 วัน เทคนิคคือผู ช่วยเลขานุการจะจดและท าประเด็น
ส าคัญย่อ ๆ ไว  เราจะท าสรุปรายงานได รวดเร็วค่ะ และช่องทางการแจ งมติ เช่น กลุ่มไลน์งานสารบรรณ 
และโทรแจ งคณะ และมีบริการแจ งมติบนเว็บไซต์   

การท าลายหนังสือส่วนใหญ่เป็นข อสอบ ตามระเบียบจะเก็บไว  1 ปีปฏิทิน จะต องท าค าสั่ง ให 
ท าลาย โดยวิธีการย่อยสลาย แล วเสนอให อธิการบดีลงนามแล วน าข อสอบมาท าลายและจัดท าบัญชีแนบ
ท ายว่าท าลายกี่ชุด ๆ ละกี่หน า  
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 การลงรบัหนงัสอื เราจะต องถามจากเจ าของเรื่อง และเกษียณข้ึนผู บังคับบัญชา การจัดท า
หนังสือออกท าได เลย การจัดเกบ็แบบ Paper  จัดไว เป็นปี ๆ  
 ในส่วนงานประกันคุณภาพ มีขั้นตอนท างานเกี่ยวกับหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ จะดูว่า
เรื่องเกี่ยวกับใคร ถ าถึงผู ช่วยจะสรุปใจความส าคัญแจ งเลย แต่ถ าเป็นหนังสือภายนอก จะอ่านและท า
ความเข าใจ ถึงจะเกษียณ เช่น หนังสือเชิญอาจารย์เป็นผู ประเมิน ต องตรวจสอบว่าอาจารย์ผู นั้นติดสอน
ไหม ถ าติดสอนซึ่งจะติดต่อไปยัง กบศ. เราจะโทรประสานกับอาจารย์โดยตรง เราจะโทรแจ งอาจารย์ 
หากติดสอนเราจะโทรไปหาอาจารย์ ว่าอาจารย์จะบริหารจัดการเวลาอย่างไรเพื่อเป็นข อมูลในการ
เกษียณหนังสือ 
 การจัดแฟ้มแยกหมวดหมู่ หนังสือภายในและภายนอก จะท าเป็นหมวดหมู่แยกปี และการจัดท า
ซื้อจ างเบิกจ่าย เช่น ไตรมาสที่ 1 ท าเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู ประเมิน ไตรมาสที่ 2 เราต องมาดูความส าคัญ
ของงานและงบที่มี ต องดูแล  
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งท่ี 4 

วันอังคารท่ี 24 มีนาคม พ.ศ. 2563  
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

42) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
43) นายนัฐวุฒิ   คล ายเพ็ง กรรมการ 
44) นางจิตรตรา มาทอง กรรมการ 
45) นายวรพจน ์ วรนุช   กรรมการ 
46) นางสาววิชุตา  พวงมาลัย     กรรมการ 
47) นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน   กรรมการ 
48) นางสาวศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ   กรรมการ  
49) นางสาวนพรัตน์ โมทินา    กรรมการ 
50) นางสาวสมจิตร ์ สอนดา กรรมการ 
51) นางสาววิภา การภักด ี กรรมการ 
52) นางสาวรสรินทร ์ วงค์จันทร ์ กรรมการ 
53) นายกิตติรัตน์ บุญล้ า กรรมการและเลขานุการ 
54) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด    กรรมการและเลขานุการ   

 
ผู้ไม่มาประชุม 

5) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   รองประธาน  ลาคลอด 
6) นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว         กรรมการและเลขานุการ  ลาป่วย 

 
เปิดประชุมเวลา 11.20 น. 
 
นางสาวนิตยา แสงมะฮะหมัด    
 กองบริการการศึกษาสร างกลุ่มไลน์เพื่อสร างข่าวสารของกองบริการหรือการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากร และสร างเพจของกองบริการการศึกษาไว บริการให นักศึกษาเข าสอบถามแก ปัญหากับนักศึกษา 
ซึ่งตอบค าถามได อย่างรวดเร็วเช าต องรีบตรวจสอบเพจ ข อดีนักศึกษาสามารถทราบข อมูลได อย่างรวดเร็ว 
แต่กลางคืนหรือดึกมากจะไม่ได ตอบ แต่เช าก็ต องรีบตอบ มี Admin ประจ าเพจ จะต องแจ งไปยัง
เจ าหน าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ได  
 
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองท่ีใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 
นายพรเทวา สันทัด 

1. สร างความสัมพันธ์อันดีกับเจ าหน าที่ธุรการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และส่วนราชการอื่น 
2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีหน าที่และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องต น 

เพราะต องเสนอหนังสือถึงผู บริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผู บริหาร 
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3. ผู บริหารระดับรองอธิการบดี ผช.อธิการบดี ได รับมอบอ านาจเรื่องอะไร จะได เสนอแฟ้มให พิ
จาณณาสั่งการได อย่างถูกต อง ตรงตามอ านาจหน าที่ของผู บริหาร 

4. พยายามใช เทคโนโลยีให มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ application สื่อสังคมออนไลน์ ได แก่ 
กลุ่ม line งานสารบรรณ  อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์ 

5. การส่งหนังสือราชการภายนอก ในจั งหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด จะช่วยให การท างานสะดวกและรวดเร็ว  
 
นายกิตติรัตน์ บุญล้ า 

1. ใช กลูเกิลชีตในการรับ-ส่งหนังสอื เป็นการท างานผ่านระบบออนไลน์ ถ าเอกสารโหลดสามารถ
คีย์ได มากกว่า 1 เครื่อง จะลดข้ันตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะท าเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่าน
การสั่งการแล วไปที่กลูเกิลไดร์ เป็นการอ างอิงข อมูล จะสะดวกในการค นหา เป็นการเพิ่มความสะดวกใน
การเปิดเอกสารได ทุกที่ ทุกเวลา 

2. งานสารบรรณใช ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 โดยการแจกรูปแบบให 
บุคลากรได รับทราบ 

3. ท างานในรูปแบบออนไลน์ เพราะสามารถค านวณได  เช่น ทะเบียนควบคุมสถิติการลา มีการ
ควบคุมทุกงานที่รับผิดชอบ 
 
นางสาวรสรินทร์ วงค์จันทร์ 

1. เน นเรื่องการมอบเอกสาร โดยการสแกนและสง่ให เป็นรายบุคคล สามารถย อนดูได เลย ไม่ต อง
มาขอเพิ่มเติมอีก 

2. กูเกิลชีต ออนไลน์ทั้งหมด  
 
นางจิตรา มาทอง 

ใช การโทรศัพท์ประสานงานบุคคล ถ าเรื่องเรง่ด่วน ถ าเรื่องไม่ด่วนก็จะใช ไลน์ 
 
นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน 

1. การท าหนังสือส่งออก ครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการส าเนาหนังสอื และพิมพ์ข อมูลรายบคุคล 
เพื่อลดเวลาการลงนามของผู บริหาร 

2. การสร างเครือข่ายครูแนะแนว โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 
 
นางสาววิชุตา พวงมาลัย 

การท ารายงานการประชุม จะต องท าบันทึกเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ
อธิการบดีเห็นชอบ จะท าบันทึกก่อน แล วรายงานการประชุมจะล อกบับนัทึกเพื่อให สอดคล องและมีความ
ถูกต อง  
 
นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง 

เน นการสื่อสารผ่านไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบเอกสารได เน นให เจ าหน าที่
ที่รับผิดชอบ คนเดียว เก็บไว ออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อให สามารถดึงข อมูลออนไลน์ได  
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นางสาววิภา การภักดี 
1. การสูญหายของเอกสาร ต องด าเนินการสแกนเอกสารไว  เช่น บันทึกข อความ หลักฐาน ซื้อ

จ างเบิกจ่าย สร างเป็นโฟล์เดอร์ไว ในหน่วยงานเมื่อมีหน่วยงานใดต องการใช ข อมูลสามารถส่งต่อได อย่าง
รวดเร็ว 

2. การบริหารจัดการงาน จะท าอย่างไรให แฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการก าจัดให 
ออกจากตัวเราเร็วที่สุด 
 
นางสาวสมจิตร์ สอนดา 

ได มีการบันทึกการลาของบุคลากร เพือ่ตรวตจสอบ และเสนอผู บริหารลงนาม และถ่ายส าเนา
เอกสารไว ที่กองบริการ 1 ชุด และส่งตัวจริง ไปยงังาน กบค. 
 
นายกิตติรัตน์ บุญล้ า 

งานสารบรรณ กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตาม กบท. 
 
สรุปประเด็นส าคัญ/เคล็ดลับ ครั้งท่ี 4 
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองท่ีใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 
 การติดต่อประสานงานการแจ งหนังสือราชการ โดยการสร างกลุ่มไลน์ “กองบริการการศึกษา” 
เพื่อการติดต่อสื่อสารภายในกองบริการการศึกษา และมีการสร างเพจของกองบริการการศึกษาในเฟสบุ๊ค 
ไว บริการให นักศึกษาได เข ามาติดต่อสอบถาม และมี Admin ที่เป็นเจ าหน าที่กองบริการการศึกษาทุกคน
ท าหน าที่เป็น ตอบปัญหาต่าง ให กับนักศึกษา ท าให การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว Admin  

สร างความสัมพันธ์อันดีกับเจ าหน าที่ธุรการทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และส่วนราชการอื่น 
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีหน าที่และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องต น เพราะ

ต องเสนอหนังสือถึงผู บริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผู บริหาร 
ผู บริหารระดับรองอธิการบดี ผู ช่วยอธิการบดี ได รับมอบอ านาจเรื่องอะไร จะได เสนอแฟ้มให พิ

จาณณาสั่งการได อย่างถูกต อง ตรงตามอ านาจหน าที่ของผู บริหาร 
พยายามใช เทคโนโลยีให มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ application สื่อสังคมออนไลน์ ได แก่ กลุ่ม 

line งานสารบรรณ  อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์ 
การส่งหนังสือราชการภายนอก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ของจังหวัด จะช่วยให การท างานสะดวกและรวดเร็ว  
ใช กลูเกิลชีตในการรับ-ส่งหนังสือ เป็นการท างานผ่านระบบออนไลน์ ถ าเอกสารโหลดสามารถคีย์

ได มากกว่า 1 เครื่อง จะลดข้ันตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะท าเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่านการ
สั่งการแล วไปที่กลูเกิลไดร์ เป็นการอ างอิงข อมูล จะสะดวกในการค นหา เป็นการเพิ่มความสะดวกในการ
เปิดเอกสารได ทุกที่ ทุกเวลา 

งานสารบรรณใช ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 โดยการแจกรูปแบบให บุคลากร
ได รับทราบ 

ท างานในรูปแบบออนไลน์ เพราะสามารถค านวณได  เช่น ทะเบียนควบคุมสถิติการลา มีการ
ควบคุมทุกงานที่รับผิดชอบ 
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เน นเรื่องการมอบเอกสาร โดยการสแกนและส่งให เป็นรายบุคคล สามารถย อนดูได เลย ไม่ต องมา
ขอเพิ่มเติมอีก 

ใช การโทรศัพท์ประสานงานบุคคล ถ าเรื่องเรง่ด่วน ถ าเรื่องไม่ด่วนก็จะใช ไลน์ 
การท าหนังสือส่งออก ครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการส าเนาหนังสือ และพิมพ์ข อมูลรายบุคคล 

เพื่อลดเวลาการลงนามของผู บริหาร 
การสร างเครือข่ายครูแนะแนว โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 
การท ารายงานการประชุม จะต องท าบันทึกเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ

อธิการบดีเห็นชอบ จะท าบันทึกก่อน แล วรายงานการประชุมจะล อกบับนัทึกเพื่อให สอดคล องและมีความ
ถูกต อง  

เน นการสื่อสารผา่นระบบออนไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลกั และสามารถตรวจสอบเอกสารได เน นให 
เจ าหน าที่ที่รับผดิชอบ คนเดียว เก็บไว ออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อให สามารถดึงข อมูลออนไลน์ได  

การสูญหายของเอกสาร ต องด าเนินการสแกนเอกสารไว  เช่น บันทึกข อความ หลักฐาน ซื้อจ าง
เบิกจ่าย สร างเป็นโฟล์เดอร์ไว ในหน่วยงานเมื่อมีหน่วยงานใดต องการใช ข อมูลสามารถส่งต่อได อย่าง
รวดเร็ว 

การบริหารจัดการงาน จะท าอย่างไรให แฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการก าจัดให 
ออกจากตัวเราเร็วที่สุด 

ได มีการบันทึกการลาของบุคลากร เพือ่ตรวจสอบ และเสนอผู บริหารลงนาม และถ่ายส าเนา
เอกสารไว ที่กองบริการ 1 ชุด และส่งตัวจริง ไปยงังานบรหิารทรพัยากรบุคคล 

งานสารบรรณของแตล่ะหน่วยงาน กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปตามงานบริหารงานทั่วไป 
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กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
ประเด็นการจัดการความรู้  “การบริหารจัดการงานสารบรรณ” ครั้งท่ี 5 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
สมาชิกในกลุ่ม 

1) นายพรเทวา   สันทัด    ประธาน 
2) นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร   รองประธาน 
3) นายนัฐวุฒิ   คล ายเพ็ง กรรมการ 
4) นางจิตรตรา มาทอง กรรมการ 
5) นายวรพจน ์ วรนุช   กรรมการ 
6) นางสาววิชุตา  พวงมาลัย     กรรมการ 
7) นางสาวกีรตกิาญจน ์ กลิ่นธรรมเสน   กรรมการ 
8) นางสาวศิรลิักษณ์ สุคันธชาติ   กรรมการ  
9) นางสาวนพรัตน์ โมทินา    กรรมการ 
10) นางสาวสมจิตร ์ สอนดา กรรมการ 
11) นางสาววิภา การภักด ี กรรมการ 
12) นางสาวรสรินทร ์ วงค์จันทร ์ กรรมการ 
13) นายกิตติรัตน์ บุญล้ า กรรมการและเลขานุการ 
14) นางสาวเบญจมาภรณ์ ข าเขียว         กรรมการและเลขานุการ   
15) นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด    กรรมการและเลขานุการ   

 
เปิดประชุมเวลา 13.30 น. 
องค์ความรู้หรือเทคนิคพิเศษของตนเองท่ีใช้ในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ 

1. สร างความสัมพันธ์อันดีกับเจ าหน าที่ธุรการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั และส่วนราชการ   
อื่น ๆ จะท าให การประสานงานเบื้องต นง่ายข้ึน ท าให การด าเนินงานของงานสารบรรณรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานใดมีหน าที่และความรับผิดชอบอะไรในเบื้องต น ต อง
ทราบว่าบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยท าหน าที่อะไร ก็จะสามารถเสนอหนังสือได ตรงกับเรือ่งได  และ
สามารถเสนอหนังสือถึงผู บริหารสั่งการ เพื่อเป็นแนวทางการในการเกษียณหนังสือต่อผู บริหาร 

3. ผู บริหารระดับรองอธิการบดี ผู ช่วยอธิการบดี ได รับมอบอ านาจเรื่องอะไร จะได เสนอแฟ้มให 
พิจารณาสั่งการได อย่างถูกต อง ท าให การท างานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

4. พยายามใช เทคโนโลยีให มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์  โปรแกรมส าเร็จรูป application  
สื่อสังคมออนไลน์ ได แก่ กลุ่ม line งานสารบรรณ  การรับส่งหนังสือผ่านกูเกิลชีต อีเมล์ โทรสาร 
โทรศัพท์ ใช ทุกช่องทาง 

5. การส่งหนังสือราชการภายนอก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น ส่วนราชการ ใช ระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด จะช่วยให สามาถส่งหนังสือได ทันที และสามารถส่งได หลาย
หน่วยงาน ท าให การท างานสะดวกและรวดเร็ว  
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6. พยายามลดข้ันตอนการท างาน เช่น บางเรื่องก็จะให หน่วยงานที่เกี่ยวข องเสนอความเห็นก่อน 
เช่น เรื่องพัสดุ กฎหมาย งบประมาณ เพื่อจะได ลดรอบการท างาน 

7. เรื่องที่ไม่ส าคัญ หรือเรื่องที่ทราบ เช่น หน่วยงานภายนอกส่งหนังสืออ่านเสริมความรู มาให 
มหาวิทยาลัย กบท.จะด าเนินการมอบหนังสือไปยังส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีทันที 

8. การบริหารจัดการในการท าทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ เช่น กูเกิลชีต กูเกิลไดร์  รับ-ส่ง
หนังสือ เป็นการท างานผ่านระบบออนไลน์ ถ าเอกสารโหลดสามารถคีย์ได มากกว่า 1 เครื่อง จะลด
ข้ันตอนการบันทึกหนังสือ อนาคตจะท าเป็นพาส อัพหนังสือทั้งหมดที่ผ่านการสั่งการแล วไปที่กลูเกิลไดร์ 
เป็นการอ างอิงข อมูล จะสะดวกในการค นหา เป็นการเพิ่มความสะดวกในการเปิดเอกสารได ทุกที่ ทุกเวลา 

9. งานสารบรรณใช ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2553 ให หน่วยงาชการใช รูปแบบ
หนังสือราชการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยการแจกรูปแบบหนังสือราชการให บุคลากรได รับทราบ 

10. การส าเนาเอกสารให ผู เกี่ยวข องทราบ จะด าเนินการสแกนเก็บไว ที่กองพัฒนานักศึกษา และ
ส่งหนังสือให เป็นรายบุคคล  ท าให สามารถค นหาเอกสารได  โดยไม่ต องมาขอเอกสาร  

11. การท างานจะท าในรูปแบบออนไลน์ ท าให สะดวกในการค นหา สะดวกในการท าทุกที่ ทุก
เวลา  

12. การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายนอก จะใช การโทรศัพท์ประสานงานบุคคล หากมเีรือ่ง
เร่งด่วน จะด าเนินการแจ งในกลุ่ม ARU พบครูแนะแนว 

13. การท าหนังสือส่งออกให ครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการส าเนาหนังสือไว ที่งานบริหารงาน
ทั่วไป 1 ชุด ต นฉบับเก็บไว ที่หน่วยงาน และส าเนาหนังสือราชการโดยใช หนังสือเวียน เพื่อลดข้ันตอนการ
ลงนามของผู บริหาร 

14. การสร างเครือข่ายครูแนะแนว 5 จังหวัด โดยการมอบทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
ให กับนักศึกษาใหม่ 

15. การท ารายงานการประชุม จะต องท าบันทึกเสนอมติที่ประชุม เพื่อเสนอคณะกรรมการ และ
อธิการบดีเห็นชอบ จะท าบันทึกก่อน แล วรายงานการประชุมจะสอดคล องกับบันทึก เพือ่ให ข อมูลมีความ
ครบถ วน ถูกต อง 

16. การรับ-ส่งหนังสือ เน นการสื่อสารผ่านไลน์ และเฟสบุ๊คเป็นหลัก และสามารถตรวจสอบ
เอกสารได เน นให เจ าหน าที่ที่รับผิดชอบ คนเดียว เก็บไว ออนไลน์ในระบบคอมพิวเตอร์  เพื่อให สามารถดึง
ข อมูลออนไลน์ได  

17. การสูญหายของเอกสาร ต องด าเนินการสแกนเอกสารไว  เช่น บันทึกข อความ หลักฐาน ซื้อ
จ างเบิกจ่าย สร างเป็นโฟล์เดอร์ไว ในหน่วยงานเมื่อมีหน่วยงานใดต องการใช ข อมูลสามารถส่งต่อได อย่าง
รวดเร็ว 

18. การจัดพิมพ์หนังสือราชการต องมีความรู เรื่องภาษาเป็นอย่างดี โดยการศึกษาหาความรู จาก
ระเบียบงานสารบรรณ หรือในอินเตอร์เน็ต และน ามาปรับใช ให สอดคล องกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

19. การบริหารจัดการงาน จะท าอย่างไรให แฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการก าจัด
ให ออกจากตัวเราเร็วที่สุด 

20. งานสารบรรณให เป็นไปตามกระบวนการของงานบริหารงานทั่วไป 
21. เบื้องต นจะต องรู ว าเจ าหน าที่คณะท่านไหนท าหน าที่อะไร “รู้เขา รู้เรา ” เพื่อที่จะได 

ประสานงานภายในเบื้องต นได ถูกต อง และได ข อมูลอย่างรวดเร็ว โดยส่งข อมูลทางไลน์ Facebook  หรือ
อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อขอข อมูลก่อนล่วงหน า ก่อนที่บันทึกฉบับจริงจะส่งมาภายหลัง 
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22. การอ านวยความสะดวกเรื่องการแจ งมติการประชุม ที่มีความเร่งด่วน โดยจะส่งโดยใช เป็น 
ไฟล์ word ให เจ าหน าที่คณะใช ท างานต่อได อย่างรวดเร็ว และน าการแจ งมติการประชุมและรายงานการ
ประชุมเผยแพร่ในเว็บมหาวิทยาลัย 

23. การติดต่อประสานงานด วยวาจา ต องใช ภาษาที่เหมาะสม และมีน้ าเสียงที่ไพเราะ และเป็น
มิตรกับเจ าหน าที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน 
 
ปัญหา –อุปสรรคในการด าเนินงาน 

1.ภาษาที่ใช ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ภาษาไม่เป็นทางการ ท าให ผู ที่ติดต่อสื่อสารด วย
อาจตีความไม่ตรงประเด็น 

2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ เช่น การส่งข อมูลที่เป็นข อมูลเอกสาร จะหมดเวลาในการ
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน 5 วัน ท าให ต องขอข อมูลจากหน่วยงานน้ัน ๆ ใหม่   

3. การไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่อยากเรียนรู ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน 

4. การส่งหนังสือราชการให สว่นราชการอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานไม่เปิดหนังสือและไม่รับหนังสือ ท าให เกิดผลเสียแก่ทางมหาวิทยาลัย  
 
แนวทางการแก้ปัญหา 

1. ควรใช ภาษาในการติดต่อสื่อสารทางระบบไลน์ ให เป็นภาษาทางการ 
2. ถ าเป็นเรื่องส าคัญ เช่น ก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จะด าเนินการบันทึกข อมูลไว ในโน๊ต 

เพื่อป้องกันข อมูลสูญหาย สามารถน าเอกสารมาใช งานได ตลอดเวลา 
3. จัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช เทคโนโลยีเข ามามสี่วนร่วม และบังคับให ผู ปฏิบัติงานใช 

งานอย่างจริงจัง 
4. ต องตรวจสอบการรับหนังสือของหน่วยงานที่ส่งไปอย่างสม่ าเสมอ หรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อ

ประสานงาน เพื่อให ได รับหนังสือราชการ เช่น ส่งหนังสือผ่านอีเมล์ โทรสาร เป็นต น 
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สรุปเทคนิคการบริหารจัดการงานสารบรรณ 
 

ประสิทธิภาพ 

1. ความรวดเร็วในการให้บริการงานสารบรรณ สง่-รับ เสนอเรือ่ง เกษียณ มอบงาน 
2. การประหยังงบประมาณ 
3. ค้นหาได้สะดวกและน าข้อมูลกลบัมาใช้ใหม ่
4. ลดข้ันตอนการท างาน 
5. ตรวจสอบและติดตามได้ทันท ี
6. ลดการบันทึกข้อมูลและสั่งการซ้ าซ้อน 
7. ลดระยะเวลาในการอนุมัติ  

 

ความรู้เฉพาะตัวบุคคล/กลยุทธ์การบริหารจัดการ 

1. สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและนอกหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
2. มีความรู้โครงสร้างของหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน และภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 
3. มีความรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
4. น าเทคโนโลยีมาใช้ให้มากที่สุด เช่น คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป application สื่อสังคมออนไลน์ 
ได้แก่ กลุ่ม line งานสารบรรณ  การรับส่งหนังสือผ่านกูเกิลชีต อีเมล์ โทรสาร โทรศัพท์ ใช้ทุกช่องทาง
เพื่อให้การบริหารจัดการงานสารบรรณรวดเร็วถูกต้อง รวมถึงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. การบริหารจัดการงาน จะท าอย่างไรให้แฟ้มออกจากโต๊ะของเราโดยเร็วที่สุด โดยการก าจัดให้ออกจาก
ตัวเราเร็วที่สุด 
6. การติดต่อประสานงานด้วยวาจา ต้องใช้ภาษาที่เหมาะสม และมีน้ าเสียงที่ไพเราะ และเป็นมิตรกับ
เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัยทุกคน 
7. ต้องรู้ว่าหน่วยงานคณะ ส านัก/สถาบัน และบุคลากรท่านไหนท าหน้าที่อะไร “รู้เขา รู้เรา ” เพื่อที่จะได้
ประสานงานภายในเบื้องต้นได้ถูกต้อง และได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยส่งข้อมูลทางไลน์ Facebook หรือ
อีเมล์ หรือโทรศัพท์ เพื่อขอข้อมูลก่อนล่วงหน้า ก่อนที่บันทึกฉบับจริงส่งไปยังหน่วยงาน 
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ปัญหา –อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

1. ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ ภาษาไม่เป็นทางการ ท าให้ผู้ที่ติดต่อสื่อสารด้วยอาจตีความ
ไม่ตรงประเด็น 
2. การติดต่อสื่อสารผ่านระบบไลน์ เช่น การส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเอกสาร จะหมดเวลาในการดาวน์โหลด
เอกสารภายใน 5 วัน ท าให้ต้องขอข้อมูลจากหน่วยงานน้ันๆ ใหม่   
3. การไม่เปิดใจรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน ไม่อยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 
4. การส่งหนังสือราชการให้ส่วนราชการอื่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยผ่านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ บางหน่วยงานไม่เปิดหนังสือและไม่รับหนังสือ ท าให้เกิดผลเสียแก่ทางมหาวิทยาลัย 
 
 

แนวทางการแก้ปัญหา 
 
1. ควรใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารทางระบบไลน์ ให้เป็นภาษาทางการ 
2. หากส่งหนังสือระบบออนไลน์ รูปแบบไลน์กลุ่ม หากเป็นเรื่องส าคัญ เช่น ก าหนดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ควรบันทึกข้อมูลไว้ในโน๊ต เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และสามารถน าเอกสารมาใช้งานได้ตลอดเวลา 
3. ควรจัดอบรมแนวทางการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม และบังคับให้ผู้ปฏิบัติงานใช้งาน
อย่างจริงจัง 
4. ควรตรวจสอบการรับหนังสือของหน่วยงานที่ส่งไปอย่างสม่ าเสมอ หรือเปลี่ยนวิธีการติดต่อประสานงาน 
เพื่อให้ได้รับหนังสือราชการ เช่น ส่งหนังสือผ่านอีเมล์ โทรสาร เป็นต้น 
 

 
 
 
 

 



ภาคผนวก 

1. ตัวอย่างผังกระบวนการงานสารบรรณ 

2. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานอธิการบด ี

3. ปฏิทินการด าเนินงานจัดการความรู้ (สถานการณ์ Covid 19) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานอธิการบด ี 

4. ประมวลภาพกิจกรรม 
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กระบวนการงานสารบรรณ  
กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี 

 
 

การรัับหนัังสือ 
การรั บหน ังสัือ คือัการรั บหน ังสัือจากสวนราชการ หนวยงานเอกชนและบัุคคล ซัึ่งมัีมาจากภายนอกั

และภายใน หน งสัือที่ร บไวแลวน ้นเรียกวา “หน งสัือร บ” การร บหน งสัือมขีั ้นตอนการปฏัิบ ติด งนี ้
๑.  จ ดลำด บความสำค ัญและความเร่งดั่วนของหน งสอื เพือ่ดำเนัินการก่อนหล ังและตรวจความ 

ถัูกตองของเอกสาร หากไม่ถัูกตองให้ติดตอสวนราชการเจ้าของเรื่องหรือหนวยงานท่ีสงออกหน งสัือ เพัื่อด าเนินการั
ให้ถัูกตองและบ นทกึขอบกพรองไวเปนหล ักฐาน 

๒.  การประท บตราร บหน งสือทีัมุ่มบนด้านขวาของหน งสัือ โดยกรอกรายละเอัียดด งนี ้
๒.๑ เลขร บ ใหล้งเลขที่ร บตามลำด บทะเบียนหน งสัือร บ 
๒.๒ วั นที่ ให้ลงวั นที ่ เดอืน ป ที่ร บหน งสัือ 
๒.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่ร บหน งสัือ 

 
 

แบบตรารับหนังสัือ 
 

 

กองนโยบายและแผนั
เลขที่ร บ............... 
วั นที่..................... 
เวลา..................... 

 

 

๓.  ลงทะเบียนร บหน งสอืในทะเบียนหน งสัือร บภายใน โดยกรอกรายละเอัียด ด งนี ้
๓.๑ ทะเบียนหนงสัือร บ ว ัน เดอืน พ.ศ. ให้ลง ว น เดอืน ป ีที่ลงทะเบียน 
๓.๒ั เลขทะเบัียนร ับั ให้ลงเลขลำด บของทะเบียนหนั งสือรั บเรียงลำด ับตัิดตอก นไปั

ตลอดปปฏัิทิน เลขทะเบียนของหน งสัือร บจะตองตรงกั บเลขที่ในตราร บหน งสัือ 
๓.๓ ที ่ ใหล้งเลขที่ของหน งสัือที่ร บเขามา 
๓.๔ ลงว ันที่ ใหล้งว นที ่ เดอืน ป ี ของหน งสัือที่ร บเขามา 
๓.๕ จาก ให้ลงต าแหนงเจาของหน งสัือหรือชัื่อสวนราชการหรอืชัื่อบคุคลในกรณี 

ที่ไมมีต าแหนงักรณัี

ที่ไมมีต าแหนง 

 
 

๓.๖ั ถัึงั ใหั้ลงต าแหน่งของผู้ทัี่หน งสัือนั ้นมีถัึง หรัือชัื่อสวนราชการหรัือชัื่อบัุคคลใน 
 
 

๓.๗ เรือ่ง ให้ลงชัื่อเรือ่งของหน งสัือฉบ บน ้น ในกรณัีที่ไมมีชัื่อเรื่องใหล้งสรุปเรือ่งยั่อ 
๓.๘ การปฏัิบ ต ิ ให้บ นทึกการปฏัิบ ติเกัี่ยวกั บหน งสัือฉบ บน น้ 
๓.๙ หมายเหตุ ให้บ นทึกขอความอัื่นใด (ถามี) 
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แบบทะเบียนหนังสอืรับ 
ทะเบียนหน งสือร บภายใน พ.ศ. .............. 

 

เลขั
ทะเบียนร บ 

 

ท่ี 
 

ลงว ันที ่
 

จาก 
 

ถึง 
 

เรื่อง 
การั
ปฏัิบ ต ิ

 

หมายเหตุ 

        

 

 

4. ค ดแยกหน งสัือที่ลงทะเบียนร บแลว โดยแยกเปน 2 ประเภท ด งนี ้
4.1 หน ังสือที่ต้องผ่านผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ซึ่งงานบริหารท ่วไปตองั

ด าเนินการเกษียนหน งสัือเสนอผัูอำนวยการกองนโยบายและแผน เพัื่อพัิจารณาสั ่งการ 
4.2 .หน ังสือที่สั่งให้งานท่ีเกี่ยวของด าเนัินการ โดยใหผู้้ร บหน ังสือลงช่ือและวั น เดัือน ป 

ที่ร บหน งสัือไวเปนหล กฐานในทะเบียนหน งสัือร บ 
การสงหนังสอื 

การจายหน งสือภายในสวนราชการหรอหนวยงานั คือ การจายเรัื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องั
ไดแก ่ห ัวหนาฝ่ายั  ห ัวหนางานั  และผปฏัิบ ัติ  ได้ร บทราบเรื่องราวทีจ่ะต้องดำเนัินการและจ่ายเรื่องให้แก ่
เจาหนาทัี่  เจาของเรื่อง เพัื่อน าไปปฏัิบ ต ิ มีแนวปฏัิบ ติด งนี ้

๑.  เมัื่อเจาหนาที่ร ับ – ส่ง นำแฟ้มหน งสือเข้าให้มีจากผู้บั งค บบ ญชาหรัือผู้ไดร ับมอบหมายไป 
มอบให้ห ัวหนางานธัุรการ ห ัวหน้างานสารบรรณ หรัือผู้ไดร ับมอบหมายให้เปนผู้จายเรื่องัเมัื่อพัิจารณาบั นทัึกัจ
ายเรื่องแลวเจ้าหน้าทีร่ บ-ส่ง นำหน งสัือเขาใหม่เหลาน ้นไปมอบให้แกหนวยงานเจาของเรื่อง ซึ่งจะเปนผัูจั่ายเรื่องั
ให้แกเจาของเรื่องด าเนินการ โดยใหล้งชัื่อร บหน งสัือในทะเบียนหน งสัือร บไวเปนหล ักฐาน 

๒.  การจายเรื่องตองจายท นที ให้ท นกำหนดเวลา 
๓ .  ผู้มัีห น้ าท่ีจ่ ายเรื่องั เมื่อ พิ จารณ าห น ังสัือกอ น จ่าย แลว เห ัน วั่ าเรื่องใดมีค ว าม ส ำค ัญ 

ควรบ นทึกชวยจ าเพัื่อสามารถติดตามเรือ่งไดท นเวลา 
 
 

แบบทะเบียนหนังสอืสง 
ทะเบียนหน งสือสั่งภายใน พ.ศ. .............. 

 
 

เลขัทะ
เบียนสง 

 

ท่ี 
 

ลงว ันที ่
 

จาก 
 

ถึง 
 

เรื่อง 
การั
ปฏัิบ ต ิ

 

หมายเหตุ 

        



ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

การจัดการความรู้ “การพัฒนาคุณภาพการบริการ”  52 | P a g e  

ผังกระบวนงานการรับ – ส่งหนังสอืราชการภายใน 
 
 

ลำดั บ ผ งกระบวนงาน
การ 

รายละเอัียดงาน ผัูรั บผิดชอบ 
๑ 

 

 
ร ับเอกสารจากหนวยงานตั้นเรื่อง 

 
 
 

NO 
 
 
 

ตรวจสอบ/ค ดแยก 
 
 
 
 
 

 
YES 

 
 
 

ลงทะเบียนร บ 
 
 
 
 
 

 
จ ดสงให้ผัูทัี่เก่ียวของ งาน/เจาหนาทัี่ใน กนผ. 

 

 
 
 
 

เสนอ ผอ.กนผ. ลงนาม/ส งการ 
 
 
 

NO 
 

 
พิจารณาลงนาม/ส ่งการ 

 

 
 
 
 

YES 
 
 
 

สงหนวยงานทัี่เก่ียวของ 

-เจาหนาทัี่ตรวจสอบความ 
ถูกตอ้งของหน งสัือ จ ดลำดั บั
ความสำคั ญัและความเรงดวน 
-ค ดแยกหน งสัือ/พัิจารณา/ 
ตรวจสอบ/เสนอผูเ้ก่ียวของ 

เจาหนาที่ 
บรัิหารงานทั ่วไป 

๒ -ลงทะเบียนรั บหน งสัือ ในั
โปรแกรมExcel ไฟลั
ลงทะเบียนรบภายใน/ 
ภายนอก 
-เกษียนหน งสือเสนอั
ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและั
แผนพัิจารณาสั ่งการ/จดสง่ให้ 

 

 

ทัี่ผัูเก่ียวของตองดำเนนการั
เอง) 

-เจาหนาทั
บรัิหารงานทั ่วไป 
-งานทัี่รั บผัิดชอบ 
-เจาหนาที่ ผัู
รั บผัิดชอบ 

๓ ผอำนวยการกองนโยบายและั
แผนพัิจารณาัวิเคราะห กลนก
รอง ตรวจสอบความถูกัตอง 
ลงนามเสนอผัูบรัิหาร/ หนวย
งานทัี่เก่ียวของ 

ผัูอำนวยการกองั
นโยบายและแผน 

๔ -เจาหนาทัี่ตรวจสอบความ 
เรียบร้อยัครบถวนของั
หน งสัือ และลงชัื่อรั บ 

เจาหนาที่ 
บรัิหารงานทั ่วไป 
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แบบหนงัสือภายนอก  ชั้นความลบั (ถา้มี) 
(ตามระเบียบ ขอ้ ๑๑) 

 
 
 
 

ชั้นความเร็ว (ถา้มี) 

คร  ฑขนาด 3 x 3 ซม. 

ท่ี................................................  (ส่วนราชการเจา้ของหนงัสือ) 
(วนั เดือน ปี) 

เรอง............................................................... 
เรียน 
อา้งถึง (ถา้มี)  
ส่ิงท่ีสงมาดว้ย (ถา้มี) 

(ขอความ).................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................... 

(ค าลงทา้ย) 
 
 
 
 
 
 

(ส่วนราชการเจา้ของเร่ือง) 
โทร. .......................... 
*โทรสาร . .......................... 
ส าเนาส่ง (ถา้มี) 

(ลงช่ือ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นความลบั (ถา้มี) 

 
 

(พิมพช่ื์อเต็ม) 
(ต าแหน่ง) 

 

 

*แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยหนงัสือส านกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๑๐๐๒/ว ๑๗ ลงวนท ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๓๔ 
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ชนความเรว (ถาม) 

ชั้นความลบั (ถา้มี) 
 แบบหนังสือภายใน 
 

คร ฑขนาด 1.5 x 1.5 ซม. 
 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ............................................................................................................................................ 
ที่..........................................................วันท่ี......................................................................................... 
เร่ือง........................................................................................................................................................ 
(ค าข้ึนตน้) 

(ขอ้ความ).................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

(ลงช่ือ)  
 

(พิมพช่ื์อเต็ม)  
(ต าแหน่ง) 

 

 
 
 
 

                                                                         

ชั้นความลบั (ถา้มี) 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานอธิการบดี 

 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
ก.ย. 62 1) ทบทวนนโยบาย ค าสั่ง และ

ปฏิทินการจัดการความรู้ ของส านักงาน
อธิการบดี 

มีนโยบาย ค าสั่ง และปฏิทินการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย 

- งานประกันคุณภาพ 

ต.ค. 62 2) ถ่ายทอดนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้
ไปยัง 4 กอง 

หน่วยงานมีนโยบาย ค าสั่ง และ
ปฏิทินเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทาง
ในการด าเนินงาน 

- งานประกันคุณภาพ 

พ.ย. 62 3) ทบทวนประเด็นความรู้การ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี 

ประเด็นความรู้ 1 
ประเด็น 

คณะกรรมการ KM 

ธ.ค. 62 4) ทบทวนและจัดท าแผน KM ของ
ส านักงานอธิการบดี 

ร่างแผน KM 1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

มี.ค. 63 5) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 1 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 1 

1 ฉบับ การด าเนินการถอด
องค์ความรู้เป็น
รูปแบบการถอด
บทเรียนโดยการ
บรรยายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แล้วส่ง
มายังฝ่ายเลขานุการ 
เน่ืองจากเป็น
ผลกระทบจาก
โรคติดต่อร้ายแรง 
Covid-19 

มี.ค. 63 6) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 2 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 2 

1 ฉบับ 

มี.ค. 63 7) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 3 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 3 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 8) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 4 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 4 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 9) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 5 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 5 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 10) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 6 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 6 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 11) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 7 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 7 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 12) กิจกรรมถอดองค์ความรู้ ครั้งที่ 8 รายงานผลกิจกรรมการถอด
องค์ความรู้ ครั้งที่ 8 

1 ฉบับ 

เม.ย. 63 13) จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จาก
กิจกรรมการถอดองค์ความรู้ และ
ทดลองใช้คู่มือ หลังจากน้ันปรับปรุงคู่มือ 

มีคู่มือฯ เผยแพร่และบุคลากร
น าไปใช้ประโยชน์ 

- คณะ/ส านัก/สถาบัน 

พ.ค. 63 14) จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ถอดองค์ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
ส่งเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย 

มีรายงานผลการด าเนินงานถอด
องค์ความรู้ และคู่มือแนวปฏิบัติ
ที่ดี 

1 ฉบับ งานประกันคุณภาพ 

 



 
 

 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
 

26-27 พ.ค. 63 
 

15) มหาวิทยาลัยประกาศผลการ
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 4 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
ครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ/
คณะกรรมการฯ 

12 มิ.ย. 63 16) เข้าร่วมกิจกรรม ARU KM DAY 
& Best Practice SHARE ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 

คกก.ด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ส านักงานอธิการบดี 

ร้อยละ 80 คณะกรรมการฯ 

มิ.ย. 63 17) สรุปผลการด าเนินงานการจัดการ
ความรู้ ปีงบประมาณ 2562 และ
รายงาน คกก.ด าเนินงานประกัน และ 
คกก.ประจ าส านักงานอธิการบดี เพื่อ
ทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

มีรายงานผลการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 

 
หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง ให้น าองค์ ความรู้ และประเด็นส าคัญขึ้น 

Facebook Group : ชื่อ ARU KM ของมหาวิทยาลัยทุกครัง้ 
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ปฏิทินการด าเนินงานการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(สถานการณ์ Covid-19) 

 
ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

14 พ.ค. 63 คณะกรรมการ KM สนอ. ถอด
บทเรียนการบริหารจัดการ 
งานสารบรรณ 

มีแนวปฏิบัติที่ มีแนวปฏิบัติที่ คณะกรรมการ KM สนอ. 

15 พ.ค. 63 จัดท ารายงานผลการจัดการความรู้  มีรายงานผลการจัดการความรู้ มีรายงานผล 
การจัดการความรู้ 

เลขานุการ KM สนอ. 

18 พ.ค. 63 จัดท าและออกแบบผลงาน 
แนวปฏิบัติที่ดี 

มีแนวปฏิบัติที่ดี มีแนวปฏิบัติที่ดี เลขานุการ KM สนอ. 

18 มิ.ย. 63  เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 
บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเซียลสู่
สาธารณชน (ทดแทนการจัด
นิทรรศการ) 

การน าเสนอผลงานเป็น
รูปแบบออนไลน์ (ต้อง
ครบถ้วนตามกระบวนการ 
การจัดการความรู้เหมือนการ
น าเสนอบนบอร์ดนิทรรศการ) 

ทุกหน่วยงานเผยแพร่
ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี
บนเว็บไซต์หรือ
ช่องทางโซเซียลสู่
สาธารณชน 

เลขานุการ KM สนอ. 

1-2 มิ.ย. 63 ส่งลิงก์ผลงานแนวปฏิบัติที่ดีไปยังผู้
ประสานงาน KM มหาวิทยาลัย 

มีแนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้าร่วม
ประกวดในระดับมหาวิทยาลัย 
 

มีแนวปฏิบัติที่ดีส่งเข้า
ร่วมประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัย 

เลขานุการ KM สนอ. 

4-12 มิ.ย. 63 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่
ดพีิจารณาตรวจอ่านผลงานและ 
คัดสรรผลงานของแต่ละหน่วยงาน 
(ทางออนไลน์) 

ผลงานคู่มือหรือแนวปฏิบัติทีดี
ออนไลน์ของคณะ ส านัก/
สถาบัน 

ผลงานของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ   

คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 
มหาวิทยาลัย 

16-18 มิ.ย. 63 คณะกรรมการประเมินผลงานหรือ
แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ ส านัก/
สถาบัน ผ่านทางเว็บไซต์หรือ
ช่องทางโซเซียลตามลิงก์หรือ URL 
ที่ทางหน่วยงานส่งมายังงานประกัน
คุณภาพ 
*ทั้งนี้ คณะ ส านัก/สถาบัน ส่ง
ลิงก์ หรือ URL มายังงานประกัน
คุณภาพ 

การน าเสนอผลงานเป็น
รูปแบบออนไลน์ (ต้อง
ครบถ้วนตามกระบวนการ 
การจัดการความรู้เหมือน 
การน าเสนอบนบอร์ด
นิทรรศการ) 

ร้อยละ 100 คณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดี 
มหาวิทยาลัย 

22-24 มิ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการสรรหา 
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อพิจารณาตัดสิน

มีผลงานของหน่วยงานที่ผ่าน
เกณฑ์ฯ   

ผลงานของหน่วยงาน
ที่ผ่านเกณฑ์ฯ   

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 
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ระยะเวลา กิจกรรม ตัวชี้วัดของกิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
คะแนนตามเกณฑ์การประเมินผล
งานจากเล่มรายงานฯ 

24-26 มิ.ย. 63 งานประกันคุณภาพ จัดท าและ
ประกาศผลการประกวด 
แนวปฏิบัติที่ดี ครั้งที่ 5 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  
ครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รางวัลระดับดีเด่น  
ดีมาก และดี  

ผลงานของหน่วยงาน
ระดับดีเด่น ดีมาก 
และดี 

งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 

29-30 มิ.ย. 63 มหาวิทยาลัย โดยงานโสตทัศน
ศึกษา จัดท า VTR หน่วยงานที่
ได้รับรางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

มี VTR หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดีมาก 

VTR หน่วยงานที่ได้รับ
รางวัลดีเด่น และ ดี
มาก 

นายสมชาย สุนทรวิทย์ 
นายสุรัตน์ ลิ่วลาภาวงศ์ 
นายสุชาติ พรรณมี 

22-23 ก.ค. 63 มหาวิทยาลัยเผยแพร่ผลงานหรือ
แนวปฏิบัติที่ดี VTR ของหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลดีเด่น และ ดีมาก ไป
ยังเครือข่ายการจัดการความรู้ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยเครือข่าย 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 งานประกันคุณภาพ  
มหาวิทยาลัย 

24 ก.ค.63 งานประกันคุณภาพ สรุปผลการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ 2563 และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มีรายงานผลการจัดการความรู้ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัย และรายงาน
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

1 เล่ม งานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : หลังจากคณะกรรมการ KM ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน ด าเนินการถอดองค์ความรู้ทุกครั้ง ให้น าองค์ 

ความรู้ และประเด็นส าคัญขึ้น Facebook Group : ชื่อ ARU KM  
 

ผู้ประสานงาน : นันทนา ศรีชัยมูล โทร 1553 
งานประกันคุณภาพ  8 พฤษภาคม  2563 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การบริหารจัดการงานสารบรรณ" โดยมีคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ของส านักงานอธิการบดี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
   

 

 

 

 

  
  



ประมวลภาพกิจกรรม (ต่อ) 
 

  

 
 

  

 

 
 

  
   



สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตำบลประตูชัย 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

E-mail : qaaru@hotmail.com


