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ค ำน ำ 
 
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการก าหนดระดับต าแหน่ง

และการแต่งตั้งข้าราขการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นเอกสาร               
แสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง ๆ                          
ในการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะ                 
ในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือปฏิบัติงานหลัก มีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ 
ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้  

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับงานสารบรรณ ชื่อคู่มือกระบวนการ
ขั้นตอนในการรับ เสนอหนังสือ และจัดเก็บหนังสือราชการ ภายในสถาบันอยุธยาศึกษาของงานธุรการ กลุ่มงาน
บริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ 
ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่การกระบวนการตรวจรับ คัดแยกหนังสือราชการ เสนอสั่งการพิจารณา จนถึง
กระบวนการจัดเก็บในรูปแบบต่าง ๆ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในหน่วยงาน 
ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้เพราะการจัดท าคู่มือกระบวนการขั้นตอนในการรับ เสนอหนังสือ และจัดเก็บ
หนังสือราชการ ภายในสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว และยัง
ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย 

ท้ายนี้ ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา             
ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี 
 
 

นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 
 
 



 

 

สารบัญ 

หน้า 
ค าน า             

สารบัญ             

ส่วนที่ ๑  บริบทมหาวิทยาลัย         ๑ 
  ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      ๑ 
  เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย       ๒  
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย      ๒ 

   เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย       ๓  
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   ๕ 

  ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา        ๖ 
   นโยบาย ปรชัญา วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม        ๙ 
   ของสถาบันอยุธยาศึกษา   
   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา    ๑๑ 

  งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา   ๑๒ 

ส่วนที่ ๒  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน         ๑๙ 
   ขั้นตอนที่ ๑  ตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือภายนอก ผ่านช่องทาง Online/E-mail  ๒๙ 
             และปริ้นเพื่อลงทะเบียนรับในระบบงาน      
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๓๓ 
  ขั้นตอนที่ ๒ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/พิจารณา/คัดแยก/กลั่นกรอง    ๓๔  
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๓๔ 
 ขั้นตอนที่ ๓  ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ๓๕ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๔๐ 
 ขั้นตอนที่ ๔  เกษียนหนังสือราชการ       ๔๑ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๔๑ 

  ขั้นตอนที่ ๕  หัวหน้าส านักงานพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการ    ๔๓ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๔๓ 
 ขั้นตอนที่ ๖  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ   ๔๔ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๔๖ 
 



 

 
  ขั้นตอนที่ ๗  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการตรวจสอบข้อสั่งการ    ๔๗ 

 ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๔๘ 
 ขั้นตอนที่ ๘  ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในทราบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   ๔๙ 
             พิจารณาลงนาม/ข้อสั่งการ                                
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๕๒ 
 ขั้นตอนที่ ๙  จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    ๕๓ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๖๓ 
 ขั้นตอนที่ ๑๐ จัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร      ๖๔ 
             ปัญหา/แนวทางการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะ      ๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบญัภาพ 

หน้า 
ภาพที่ ๑  อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา        ๖ 
ภาพที่ ๒  หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓       ๗ 
ภาพที่ ๓  โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา        ๑๑ 
ภาพที่ ๔  ตัวอย่างหนังสือภายนอก        ๒๑ 
ภาพที่ ๕  ตัวอย่างหนังสือภายใน         ๒๒ 
ภาพที่ ๖  ตัวอย่างหนังสือประกาศ         ๒๓ 
ภาพที่ ๗  ตัวอย่างหนังสือหนังสือค าสั่ง        ๒๔ 
ภาพที่ ๘  ตัวอย่างหนังสือประทับตรา        ๒๕ 
ภาพที่ ๙  การลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชี Google       ๒๙ 
ภาพที่ ๑๐  กรอกอีเมล์ในบัญชี Google        ๓๐ 
ภาพที่ ๑๑  กรอกรหัสผ่านในบัญชี Google        ๓๐ 
ภาพที่ ๑๒  หน้าหลัก E-mail สถาบันอยุธยาศึกษา       ๓๑ 
ภาพที่ ๑๓  หนังสือส่งจากหน่วยงานภายนอก       ๓๑ 
ภาพที่ ๑๔  หนังสือจากหน่วยงานภายนอก        ๓๒ 
ภาพที่ ๑๕  ตอบกลับหน่วยงานภายนอก        ๓๓ 
ภาพที่ ๑๖  แบบตรารับหนังสือ         ๓๕ 
ภาพที่ ๑๗  การลงวันที่รับหนังสือ         ๓๖ 
ภาพที่ ๑๘  การลงเลขหนังสือราชการ        ๓๗ 
ภาพที ่๑๙  การลงเวลารับหนังสือราชการ        ๓๘ 
ภาพที่ ๒๐  หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก      ๓๙ 
ภาพที่ ๒๑  การเกษียนหนังสือราชการ        ๔๒ 
ภาพที่ ๒๒  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม     ๔๔ 
ภาพที่ ๒๓  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาสั่งการ      ๔๕ 
ภาพที่ ๒๔  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการตรวจสอบข้อสั่งการ     ๔๗ 
ภาพที่ ๒๕  ผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับเอกสาร/หนังสือราชการ      ๔๙ 
ภาพที่ ๒๖  ช่องทางในการแจ้งผู้เกี่ยวข้องบุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา    ๕๐ 

 
 



 

 

สารบญัภาพต่อ 

  หน้า 
ภาพที่ ๒๗  ช่องทางในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๕๑ 
ภาพที่ ๒๘  หนังสือรับภายใน         ๕๓ 
ภาพที่ ๒๙  หนังสือรับภายนอก         ๕๔ 
ภาพที่ ๓๐  หนังสือประกาศ         ๕๕ 
ภาพที่ ๓๑  หนังสือค าสั่ง          ๕๖ 
ภาพที่ ๓๒  ปุ่มสแกนหนังสือ         ๕๗ 
ภาพที่ ๓๓  สัญลักษณ์เครื่องสแกน         ๕๘ 
ภาพที่ ๓๔  การสแกนหนังสือ         ๕๘ 
ภาพที่ ๓๕  ชื่อไฟล์เอกสาร/หนังสือราชการแต่ละประเภท      ๕๙ 
ภาพที่ ๓๖  ไฟล์ตามเลขออกหนังสือ        ๖๐ 
ภาพที่ ๓๗  จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการตามล าดับเลขที่ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ  ๖๑ 
ภาพที่ ๓๘  ตัวอย่างเอกสาร/หนังสือราชการที่สแกน       ๖๒ 
ภาพที่ ๓๙  จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการแบบแฟ้ม      ๖๔ 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๑ 
บริบทมหาวิทยาลัย 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย                    
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ โทรศัพท์ ๐–๓๕๒๗–๖๕๕๕-๙ โทรสาร ๐–๓๕๓๒-๒๐๗๖ 
ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานทรัพย์ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
ให้ก่อสร้างโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า เมื่อวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๔๔๘ ตั้งอยู่บริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม 
สอนวิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา ๑ - ๒ - ๓ แต่เพ่ิมวิชาคร ู
 พ.ศ. ๒๔๕๘  ได้มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝึกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการด าเนินการผลิต
ครูมูล (ครู ป.) 
 พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมขึ้นสอนวิชากสิกรรมท่ีต าหนักเพนียด 
 พ.ศ. ๒๔๗๕ ยุบเลิกโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่าไปรวมอยู่ในโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียดแห่งเดียว 
 พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝึกหัดครูมูลต าหนักเพนียด จึงเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู มูลประจ า
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตรครูมูล
กสิกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๗๙ ย้ายโรงเรียนฝึกหัดครูมูลจากต าหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหาร ที่ต าบลหัวแหลม โดยแยก
เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชายและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียน ประกาศนียบัตรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจ า) แผนกเกษตรกรรม 
 พ.ศ. ๒๔๘๔ ย้ายสถานที่ตั้งจากบริเวณกรมทหารที่หัวแหลม โรงเรียนฝึกหัดครูชายย้ายไปอยู่ที่บริเวณ  
ข้างวัดวรโพธิ์ตรงที่เป็นโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝึกหัดครูสตรีย้ายไปอยู่ที่ ต าบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก อู่ทอง  
ในปัจจุบัน 
 พ.ศ. ๒๔๙๑ โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
พระนครศรีอยุธยา 
 พ.ศ. ๒๔๙๗ กองการฝึกหัดครูได้รับการยกฐานะเป็นกรมการฝึกหัดครูเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน 
 พ.ศ. ๒๔๙๘ เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใช้ระบบการฝึกหัดครูแบบ ๒ – ๒ - ๒ ของกรมฝึกหัดครู รับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนต่อ ๒ ปี 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ย้ายมาอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์ 
ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 



๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๑๑ กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เข้ากับวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุธยาท าการผลิตครูหลายระดับ 
 พ.ศ. ๒๕๑๗ เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม.หรือ พ.ม.  
เปิดปีแรก ๒ สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟิสิกส์) 
 พ.ศ. ๒๕๑๙ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๑๙ เปิดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิ            
เดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.๕ และเปิดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๒ ปี จากผู้มีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 
 พ.ศ. ๒๕๒๓ เปิดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ เริ่มใช้หลักสูตรสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. ๒๕๒๔ เปิดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร ๔ ปี 
รับจากผู้มีวุฒิเดิม ม.ศ.๕ , ป.กศ. และ ป.ป. 
 พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มเปิดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปิดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพร้อมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต                  
ทั้งระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี และ ๒ ปี พร้อม ๆ กัน 
 พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูว่าสถาบัน                  
“ราชภัฏ” เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ ๒๕๓๘                   
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 พ.ศ. ๒๕๔๐ เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิต ๒ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 
 พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เริ่มมีผลบังคับใช้                  
ท าให้เปลี่ยนแปลงสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 
 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ใฝ่รู้ อุตสาหะ ส านึกดี มีจิตอาสา 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม น าความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น สานศิลป์มรดกโลก 



๓ 
 

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตและพัฒนาครูที่มีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นศูนย์กลางการบริหารจั ดการ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ภายในปี ๒๕๖๔ 
 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  ๑. แสวงหาความจริงเพ่ือสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทย และภูมิปัญญาสากล 
  ๒. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อท้องถิ่ น 
อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล่าว จะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  ๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ
ของชาติ 
  ๔. เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น 
ให้มีจิตส านึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
  ๖. ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๗. ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมาะสม                           
กับการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการจัดการ              
การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๘. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
 ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง 
ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู 
 



๔ 
 นโยบายของมหาวิทยาลัย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗                   
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะให้มีอ านาจ                  
และหน้าที่ (๑) ก าหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการ
วิชาการแก่สังคม การผลิตและส่งเสริมวิทยฐานะครู การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ จึงก าหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
  ๑. เร่งรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกระดับสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

๒. ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม องค์ความรู้ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต้องการของสังคม และสามารถแข่งขันได้ในระดับ                
กลุม่ประชาคมอาเซียน 

๓. เป็นศูนย์กลางการบริการ และเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว      
ที่เป็นเอกลักษณ์ของอยุธยาเมืองมรดกโลก อย่างยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของการพัฒนาศักยภาพครู ผู้บริหารและบุคลากรทางด้านการศึกษา            
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

๕. สนับสนุน ร่วมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  
และการให้บริการทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๖. สนับสนุน พัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น               
และสังคม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ภูมิปัญญาสากล 

๗. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น ชุมชน อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือให้เกิดการจัดการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๘. สนับสนุน พัฒนาการสร้างความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นสากล  
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และน าวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

๙. เร่งรัดให้มีอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก และต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการสอน
และการวิจัยสู่ระดับสากล 

๑๐. เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

๑๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 
 



๕ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร ์

ภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต ์

ศูนย์ศึกษาดาราศาสตร ์

ศูนย์สะเต็มศึกษา 

ส านักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 
มนุษศาสตร์ 

ภาควิชา 
สังคมศาสตร์ 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ
วิเคราะห์ข้อมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ
สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม
และสิง่แวดล้อม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลป์จงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินจงัหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร ์

ส านักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเที่ยว 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร์ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานกัศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 
การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ศูนย์พัฒนาครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา
มหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการ 

งานช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝึกอบรม 

งานบริหารทรัพย์สินและ
จัดหารายได้ 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

งานสื่อสารองค์กร 

งานอาคารสถานที่และ
ภูมิสถาปัตย์ 

ศูนย์หนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ
งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ์ 

งานสถิติการศึกษา
และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย์
ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ
ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ
แผนการเรียน 

ศูนย์สหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ
สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานให้ค าปรกึษา 
แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 
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ประวัติสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ : อาคารเรือนไทยหมู่ สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานในสั งกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  
ที่ด าเนินงานด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้การส่งเสริมสนับสนุนในการผลิตบัณฑิต การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และ  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษาศิลปะและ
วัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมือง คติชนวิทยาของภาคกลางแก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ 

สถาบันอยุธยาศึกษา เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นศูนย์วัฒนธรรม นับแต่สมัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
ยังมีฐานะเป็นวิทยาลัยครู ซึ่งในพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้บัญญัติให้วิทยาลัยมีหน้าที่ประการหนึ่ง                    
คือการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

ใน พ.ศ. ๒๕๒๑ กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา ได้ขยายงานตามพระราชบัญญัติตั้งส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และยกฐานะศูนย์ประชาสงเคราะห์ทางวัฒนธรรมเป็น “ศูนย์วัฒนธรรม”  
โดยให้วิทยาลัยครู เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานด้านวัฒนธรรม อันมีอธิการบดีเป็นประธาน และคณาจารย์  
เป็นคณะกรรมการ ขึ้นกับส านักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติศูนย์วัฒนธรรม แห่งวิทยาลัยครู
พระนครศรีอยุ ธยา ได้ด า เนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยการริ เริ่ ม จั ดแสดงนิทรรศการศิลปวัตถุ   
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาที่มีเนื้อหาด้านวัฒนธรรม ณ อาคารเรียน ๓   
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ภาพที่ ๒ : หอศิลปวัฒนธรรม (หลังเดิม) ณ อาคาร ๓  
 

พ.ศ. ๒๕๒๗  อธิบดีกรมการฝึกหัดครู นายเดโช สวนานนท์ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป็นหน่วยงานประจ าวิทยาลัยครูทุกแห่ง สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา  
จึงได้พัฒนาศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นเป็น ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         

ต่อมา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ๓ เป็น                               
“หอศิลปวัฒนธรรม” เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวม และอนุรักษ์ศิลปวัตถุ ที่ได้ริเริ่มจัดแสดงมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒                     
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชด าเนิน
ทรงทอดพระเนตรหอศิลปวัฒนธรรม และได้ทรงลงพระนามาภิไธยไว้เป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๒๘   

พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ                        
ให้ประกาศพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซึ่งในบทบัญญัติมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้สถาบัน 
ราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์หลายประการ ประการหนึ่ง คือ  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการตอกย้ าภารกิจด้านวัฒนธรรมของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใน พ.ศ. ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                              
ให้ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม เป็น “ส านักศิลปะและวัฒนธรรม” โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเรียน ๓ 



๘ 

 

ต่อมาสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้อนุมัติงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๔๔ เพ่ือสร้างอาคารหลังใหม่ 
ส าหรับเป็นอาคารส านักศิลปะและวัฒนธรรม โดยสร้างบริเวณระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนไทยภาคกลางที่แสดงให้เห็น  
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัย ที่มีการจัดพ้ืนที่ต่าง ๆ ภายในเรือนด้วยการเชื่อมโยงสมาชิก  
ในครอบครัวและพ้ืนที่การใช้สอยที่เอ้ือต่อสภาวะภูมิประเทศ  

ภายหลังจากที่สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาใน พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันอยุธยาศึกษา”  
ท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือ
ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา สร้างแล้วเสร็จและย้ายส านักงานมาอยู่ที่แห่งนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙                     
โดยมีการแบ่งการใช้งานของเรือนไทยและบริเวณโดยรอบคือ ชั้นล่างเป็นส านักงาน ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล              
อยุธยาศึกษา โถงนิทรรศการหมุนเวียน ส่วนบริเวณชั้น ๒ จัดแสดงนิทรรศการถาวรในอาคารเรือนไทย ๓ หลัง 
เรือนไทยแห่งนี้จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป โดยตั้งโดดเด่นอยู่ริมถนนปรีดีพนมยงค์ภายใต้ชื่อ “สถาบันอยุธยาศึกษา”  

เหตุผลในการจัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดตั้ งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เ พ่ือให้ เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๗ คือ ให้มหาวิทยาลัย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู  
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา  เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  
มีส่วนร่วมในการจัดการการบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ประกอบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นสถาบันอุดมศึ กษาที่ตั้ งอยู่ ในจังหวัด  
ที่เคยเป็นราชธานีของประเทศไทย ที่มีอายุยาวนานถึง ๔๑๗ ปี เป็นมหานครที่มีเอกลักษณ์ มีโบราณสถาน
โบราณวัตถุที่ทรงคุณค่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ าที่ อุดมสมบูรณ์ มากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์และ 
อารยธรรม จนองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  (ยู เนสโก) ได้ขึ้นบัญชี 
เป็นนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของโลก เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ เมืองคาร์เท็จประเทศตูนีเซีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความส าคัญทั้งในฐานะที่เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีแห่งชาติไทย และเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมแห่งมวลมนุษยชาติ 



๙ 

 

จากความส าคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งสถาบันอยุธยาศึกษาขึ้น เพ่ือให้

เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  

โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้การบริการข้อมูลเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  ศิลปะและวัฒนธรรม  

การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ  แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

ที่ตั้ง/อาณาเขต 
 สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๙๖ หมู่ ๒ ถนนปรีดีพนมยงค์                      
ต าบลประตูชัย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ เป็นเรือนไทยหมู่ภาคกลาง                     
อยู่ระหว่างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

นโยบายสถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑. ส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยาและน าศาสตร์ของพระราชามาใช้  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒. เป็นศูนย์ข้อมูลทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอยุธยา  
 ๓. ส่งเสริมให้น าศิลปวัฒนธรรมไทยไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ๔. มีการบริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ปรัชญา 

รอบรู้  เชิดชู  สู่สร้างสรรค์วัฒนธรรมอยุธยา 

วิสัยทัศน ์

 สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และสร้างสรรค์วัฒนธรรม
อยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

พันธกิจ 

 ๑. ท านุบ ารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๒. รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยากับศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 



๑๐ 

 

กลยุทธ์ 
 ๑. พัฒนาท้องถิ่นโดยน าศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 
 ๒. ศึกษา รวบรวม สื่อสารองค์ความรู้และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา 
 ๓. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการหน่วยงานตามพันธกิจของสถาบันอยุธยาศึกษา 

เอกลักษณ์  
แหล่งเรียนรู้ เชิดชูวัฒนธรรมอยุธยา 

วัฒนธรรมองค์กร  

บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยม 

 ท านุบ ารุง และเผยแพร่วัฒนธรรมอยุธยาอย่างสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่๓ : โครงสร้างสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 
งานบริหารงานท่ัวไป งานอยุธยาศึกษา หอศิลป์จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์ท่องเที่ยว 

ทางวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

๑. หน่วยธุรการ 
๒. หน่วยนโยบายและแผน 
๓. หน่วยบริหารงานบุคคล 
๔. หน่วยการเงินและพัสดุ 
๕. หน่วยอาคารสถานที่ 
๖. หน่วยประกันคุณภาพ 
๗. หน่วยจัดหารายได้ 
๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

๑ .  ห น่ ว ย ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธร รมชาติ แ ละศิลปกรรม
ท้องถิ่น 
๓. หน่วยบริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
๔. หน่วยฐานข้อมูล 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยา
ศึกษา 
๒.  หน่ วยบริ ก ารวิชาการ               
ด้านอยุธยาศึกษา 
๓. หน่วยวิจัยและการจัดการ
ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
๕. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศ
ทางวิชาการ 
๖. หน่วยวารสารวิชาการ
อยุธยาศึกษา 

หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ 
ศิลปกรรม   
 

๑. หน่วยส่งเสริม  
สนับสนุนการท่องเที่ยว 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ 
วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่น 
 



๑๒ 

 

งานและหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานของสถาบันอยุธยาศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

งานบริหารงานทั่วไป 

 ๑. หน่วยธุรการ 

  ๑.๑ จัดระบบงานสารบรรณ และงานธุรการต่าง ๆ ของสถาบันฯ ตามระเบียบราชการ 
  ๑.๒ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือเข้า-ออก ทั้งภายในและภายนอก 

๑.๓ จัดท าแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชา พร้อมจัดเตรียมข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร 
 ๑.๔ จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 
 ๑.๕ จัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
 ๑.๖ การร่าง ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑.๗ การส าเนาหนังสือราชการ ทั้งภายใน ภายนอก และเอกสารอ่ืน ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน  

ขอสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑.๘ ปฏิบัติงานเลขานุการให้กับผู้บริหารสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๑.๙ ประสานงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานธุรการให้เกิดความเรียบร้อย 

 ๒. หน่วยนโยบายและแผน 

  ๒.๑ จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
  ๒.๒ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 
  ๒.๓ จัดท าแผนกลยุทธ์ประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา พร้อมทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
  ๒.๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานรอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน ๑๒ เดือน 
  ๒.๕ จัดท ารายงานประจ าปี 
  ๒.๖ จัดท าแผนความเสี่ยง 
  ๒.๗ จัดท าแผนการจัดการความรู้ 
  ๒.๘ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
  ๒.๙ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลัง 

 ๓. หน่วยบริหารงานบุคคล 

  ๓.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๒ จัดท าและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๓.๓ ส ารวจข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาวิเคราะห์ การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา 

  ๓.๔ ด าเนินการพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓.๕ ด าเนินการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร และการรวบรวมข้อมูลสถิติวันลาทุกประเภท 



๑๓ 

 

 ๔. หน่วยการเงินและพัสดุ 

  ๔.๑ จัดตั้งค าของบประมาณการใช้จ่ายประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๔.๒ จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี 
  ๔.๓ จัดท า ซื้อ-จ้าง และการเบิก-จ่าย ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  ๔.๔ จัดท าบัญชีคุมยอดรายจ่ายทุกหมวดงบประมาณ 
  ๔.๕ การเปลี่ยนแปลงรายการและหมวดรายจ่าย 
  ๔.๖ จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรปะจ าปี 
  ๔.๗ จัดท าระเบียบจัดหารายได้ 
  ๔.๘ จัดท าบัญชีการจัดหารายได้ 
  ๔.๙ การเบิก-จ่าย งานพัสดุ 
  ๔.๑๐ การดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุคงทนถาวร และการซ่อมบ ารุงรักษา 
  ๔.๑๑ การจัดท าบัญชีคุมยอดพัสดุ  

 ๕. หน่วยอาคารสถานที่ 

  ๕.๑ ควบคุมดูแล อาคารสถานที่  และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  
  ๕.๒ ประสานงาน ซ่อม-บ ารุง กรณีเกิดการช ารุด 

  ๕.๓ ตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

 ๖. หน่วยประกันคุณภาพ 

  ๖.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๖.๒ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๖.๓ จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
  ๖.๔ จัดเก็บหลักฐานงานประกันคุณภาพตามตัวชี้วัด 
  ๖.๕ จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง 
  ๖.๖ จัดเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก/สถาบัน 
  ๖.๗ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

๗. หน่วยจัดหารายได้ 

  ๗.๑ วางแผนด าเนินงานในการจัดหารายได้  ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
๗.๒ จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อจัดหารายได้  

  ๗.๓ บริการให้เช่าสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับจัดงานประเพณีต่าง ๆ และการแสดงทางด้านวัฒนธรรม 
  ๗.๔ ประสานงานกับฝ่ายการเงินในการจัดเก็บรายได้  



๑๔ 

 

 ๘. หน่วยประชาสัมพันธ์ 

  ๘.๑ วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
  ๘.๒ สร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชน และหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ๘.๓ จัดท าเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ของสถาบันฯ 
 ๘.๔ บันทึกภาพถ่าย / วิดีโอ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
 ๘.๕ เตรียมข้อมูลต่าง ๆ เสนอฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือลงจดหมายข่าวประจ าสัปดาห์ 
 ๘.๖ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 ๘.๗ จัดท ารายงานประจ าปีของสถาบันอยุธยาศึกษา 

งานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

  ๑. หน่วยท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ๑.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๓ รวบรวม  สนับสนุน  ส่งเสริม  ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  ๑.๔ อนุรักษ์และสืบสานผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ๑.๕ จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
  ๑.๖ จัดกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์  สืบสาน  และปลูกจิตส านึกทางด้านจริยธรรม  คุณธรรม และความ
เป็นเอกลักษณ์ไทย   
  ๑.๗ งานศาสนพิธี และพิธีการ  
  ๑.๘ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

  ๒. หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 

   ๒.๑ ด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๒ จัดประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์ของจังหวัดฯ 
  ๒.๓ ส ารวจศึกษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยา 
  ๒.๔ งานเผยแพร่ความรู้  ด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นอยุธยาแก่นักเรียน  
นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
  ๒.๕ จัดท ารายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น  
 
 



๑๕ 

 

  ๓. หน่วยบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม 

  ๓.๑ ส ารวจความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือก าหนดหลักสูตร 
  ๓.๒ จัดการแสดงทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเพ่ืออนุรักษ์ฯสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทย 
  ๓.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอยุธยา 
  ๓.๔ จัดอบรมให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  

  ๔. หน่วยฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา  

  ๔.๑ งานเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นระบบเพ่ือการสืบค้น
และเผยแพร่สู่ชุมชน 
  ๔.๒ งานจัดท าทะเบียนศิลปวัตถุ และเอกสารโบราณ 
  ๔.๓ งานปริวรรตเอกสารโบราณ 
  ๔.๔ จัดท าแผนที่แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

งานอยุธยาศึกษา 

 ๑. หน่วยศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๑ วางแผน จัดซื้อ และจัดหาทรัพยากรส าหรับให้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๒ ส ารวจ และรวบรวมเอกสารจดหมายเหตุของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๓ ลงทะเบียนหนังสือ และข้อมูลสารสนเทศในระบบฐานข้อมูล 
  ๑.๔ ให้บริการข้อมูลวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๑.๕ พัฒนาศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
  ๑.๖ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลอยุธยาศึกษา 
  ๑.๗ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๘ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 ๒. หน่วยบริการวิชาการด้านอยุธยาศึกษา 
  ๒.๑ วางแผนการจัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๒ ประสานงานวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๓ จัดอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา 

 ๓. หน่วยวิจัยและการจัดการความรู้ด้านอยุธยาศึกษา 
  ๓.๑ ตั้งหัวข้อการศึกษาองค์ความรู้ 
  ๓.๒ ก าหนดหลักการ และเหตุผล วัตถุประสงค์ และผลที่จะได้รับจากงานวิจัย 



๑๖ 

 

  ๓.๓ ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมอยุธยา 
  ๓.๔ สรุปผลงานวิจัย 
  ๓.๕ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
  ๓.๖ ด าเนินการสร้างและแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์การท างานที่มีอยู่ในบุคลากรสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
  ๓.๗ สังเคราะห์ ประมวลผล และกลั่นกรองประเด็นความรู้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 
  ๓.๘ เผยแพร่ คู่มือปฏิบัติงาน ที่ได้จากการจัดการความรู้ 
  ๓.๙ วิเคราะห์ ประเด็นความรู้ที่ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ มาจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  ๓.๑๐ ตรวจสอบ กลั่นกรอง ปรับปรุงแก้ไข คู่มือปฏิบัติงาน ให้มีระเบียบแบบแผนเดียวกันตลอดทั้งฉบับ 
  ๓.๑๑ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) 

 ๔. หน่วยผลิตสื่อสารสนเทศทางวิชาการ 
  ๔.๑ ส ารวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมอยุธยา ส าหรับน าไปผลิตสื่อสารสนเทศ 
ทางวิชาการ 
  ๔.๒ จัดท า นิทรรศการให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๓ จัดท า แผ่นพับ ส าหรับเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
  ๔.๔ จัดท า เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และสัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๕ น าต้นฉบับเอกสารประกอบกิจกรรมทางวิชาการ ไปจัดตีพิมพ์ 
  ๔.๖ ควบคุม ตรวจสอบ เนื้อหาข้อมูลที่น ามาผลิตเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม อบรม และ
สัมมนาทางวิชาการ 
  ๔.๗ เผยแพร่สื่อสารสนเทศทางวิชาการ 

 ๕. หน่วยวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๑ ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครบทความ 
  ๕.๒ ประสานงานรับบทความวิชาการจาก ผู้นิพนธ์ทางระบบวารสารออนไลน์ และทางอีเมล์ 
  ๕.๓ ประสาน กับผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความ 
  ๕.๔ จัดเตรียมต้นฉบับวารสาร 
  ๕.๕ ตรวจสอบ ความถูกต้องของการจัดเตรียมต้นฉบับวารสารก่อนตีพิมพ์ 
  ๕.๖ พัฒนา และดูแลระบบ Thai Journals Online หรือเว็บไซต์ส าหรับวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา 
  ๕.๗ ประสานงาน การจัดพิมพ์วารสาร กับโรงพิมพ์ 
  ๕.๘ เผยแพร่ วารสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ 
 



๑๗ 

 

งานหอศิลป์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ๑. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม   
  ๑.๑ จัดท าทะเบียนผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๒ ออกแบบ จัดแสดงผลงานทางศิลปกรรม 
  ๑.๓ จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางศิลปะของศิลปินสาขาต่าง ๆ  
  ๑.๔ จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับนิทรรศการ 
  ๑.๕ ประสานศิลปินสาขาต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานทางศิลปะ 
  ๑.๖ จ าหน่ายหนังสือและของที่ระลึก จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
  ๑.๗ พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าชมภายในหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๘ จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทางด้านศิลปะแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป  
  ๑.๙ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการหอศิลป์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๑.๑๑ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

งานศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. หน่วยส่งเสริม สนับสนุน การท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑ จัดท าปฏิทินท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๓ จัดท าแผนที่วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๔ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
  ๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๖ ส่งเสริมการจัดการความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๑.๗ พัฒนาข้อมูลท่องเที่ยวเพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์สถาบันอยุธยาศึกษา  
  ๑.๘ ให้บริการน าชมแก่ผู้เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และน าชมตามเส้นทาง 
  ๑.๙ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๑.๑๐ สร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  ๑.๑๑ จัดท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 ๒. หน่วยจัดแสดงนิทรรศการ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๒.๑ ออกแบบการน าเสนอนิทรรศการภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๒ จัดนิทรรศการหมุนเวียนภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๑๘ 

 

  ๒.๓ บ ารุงรักษา และพัฒนารูปแบบการน าเสนอภายในศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม                     
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๔ จัดท าแบบประเมิน และรายงานผลความพึงพอใจของผู้ เข้าใช้บริการศูนย์ท่องเที่ยว                     
ทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ๒.๕ จัดเก็บข้อมูลสถิติของผู้เข้าใช้บริการ 
  ๒.๖ จัดท ารายงานสรุปจ านวนผู้เข้าใช้บริการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ส่วนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เรื่อง กระบวนการขั้นตอนในการรับ เสนอหนังสือ และจัดเก็บหนังสือราชการ ภายในสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเรื่องราวและสืบค้นข้อมูล 
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ ส่งเสริม 
เผยแพร่และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้การบริการข้อมูล เกี่ยวกับอยุธยาศึกษา  
ศิลปะและวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน  คติชนวิทยา ฯลฯ แก่ผู้สนใจทั่วไปทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ รวมไปถึงการบริหารงานเอกสาร โดยในการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาในแต่ละวันจะมี
เอกสาร/หนังสือราชการเข้ามาเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องมีการจัดล าดับและกระบวนการในการรับเอกสาร/
หนังสือราชการ เพ่ือเสนอให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ และด าเนินการแจ้งให้  
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการในล าดับต่อไป โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ ๑. การตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือ
ภายนอก ผ่านช่องทาง Online/E-mail และปริ้นเพ่ือลงทะเบียนรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์    
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/พิจารณา/คัดแยก/กลั่นกรอง ๓. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ๔. เกษียนหนังสือราชการ ๕. หัวหน้าส านักงานพิจารณาเสนอความเห็นเอกสาร/หนังสือ  
๖. ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ  ๗. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบข้อสั่งการ  
๘.  ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในทราบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา พิจารณาลงนาม/ข้อสั่งการ  
 ๙. จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๑๐. จัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร  ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้
ต้องท าเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยหนังสือราชการ
แบ่งเป็น ๖ ชนิด ดังต่อไปนี้ 

๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 

๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ  
กรมขึ้นไป  โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา และให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการ
กับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญใช้กระดาษตราครุฑ 

๔. หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่จัดท าขึ้นโดยมิใช่เพ่ือท าการติดต่อสอบถาม หรือแจ้งให้ทราบแต่จัดท าขึ้น
เพ่ือความมุ่งหมายโดยเฉพาะคือ เพ่ือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ มี ๓ ชนิด คือ 

 



๒๐ 

 

๔.๑ ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ๔.๒ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย

หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นประจ า 
 ๔.๓ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ ใช้ โดยอาศัยอ านาจ 

ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์  คือหนังสือที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ให้ทราบ มี ๓ ชนิด คือ 
 ๕.๑ ประกาศ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศ  หรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติใช้กระดาษตราครุฑ 
 ๕.๒ แถลงการณ์  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือท าความเข้าใจในกิจการ  

ของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันใช้กระดาษตราครุฑ 
 ๕.๓ ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท าขึ้น หรือ

หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็น
หลักฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คือ 

 ๖.๑ หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจงใช้กระดาษ 
ตราครุฑ และในกรณีที่เป็นเรื่องส าคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ คูณ ๖ ซม. 
ไม่สวมหมวกและให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายด้วย 

 ๖.๒ รายงานการประชุม  คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและ  
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐานการบันทึกชื่อบุคคลในการประชุมให้แยกเป็น ๓ กลุ่ม คือ ผู้มาประชุม ผู้ไม่มา
ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

 ๖.๓ บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา 
สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน  
ในการปฏิบัติราชการใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

 ๖.๔ หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรือหนังสือ  
ของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วรูปแบบ 
ของหนังสือชนิดนี้เป็นไปตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะก าหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม หรือตามที่มีกฎหมาย
ก าหนด เช่น โฉนด แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  เป็นต้น 

 
 



๒๑ 

 

 
แบบหนังสือภายนอก 

                                                                 ช้ันความลับ  (ถ้ามี)                                       
(ตามระเบียบ ข้อ ๑๑)                                       
 
 
ช้ันความเร็ว  (ถ้ามี)   
ที่................................................         (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
      (วัน เดือน ปี) 
เรื่อง............................................................... 
(ค าข้ึนต้น) 
อ้างถึง  (ถ้ามี) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
  (ข้อความ)............................................................................................................................................ 
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
   
      (ค าลงท้าย) 
       (ลงช่ือ) 
         (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
            (ต าแหน่ง)  
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร. .......................... 
*โทรสาร . .......................... 
ส าเนาส่ง  (ถ้ามี) 

 
 

ภาพที่ ๔ : ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
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๒๒ 

 

 
ช้ันความลับ  (ถ้ามี)             แบบหนังสือภายใน   
                         ช้ันความเร็ว  (ถ้ามี) 
   
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ................................................................................................................................................................................ 
ที ่..............................................................วันที่ ........................................................................................................................ 
เร่ือง........................................................................................................................................................................................... 
(ค าข้ึนต้น) 
  (ข้อความ)..................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................................   
      (ลงช่ือ) 
 
         (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
     ช้ันความลับ  (ถ้ามี)   
 
 

ภาพที่ ๕ : ตัวอย่างหนังสือภายใน 
 



๒๓ 

 

 
ตัวอย่างหนังสือประกาศ 

ประกาศ...................................................... 

เร่ือง ….................................... 

-------------------- 

(ข้อความ) ......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

     (      ลงชื่อผู้มีอ านาจลงนาม    ) 

                                                                                      (ต าแหน่ง) 

ภาพที่ ๖ : ตัวอย่างหนังสือประกาศ 



๒๔ 

 

ตัวอย่างหนังสือค าสั่ง 
 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่ง...................................................... 
ที่.........../........... 

เร่ือง …........................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………… 

--------------------------------- 
 

(ข้อความ) ......................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................  

ทั้งนี้  ต้ังแต่...................................................................... 

     สั่ง  ณ วันที ่

     (      ลงชื่อผู้มีอ านาจลงนาม    ) 

                                                                                        (ต าแหน่ง) 

 
          ภาพที่ ๗ : ตัวอย่างหนังสือหนังสือค าสั่ง 

 



๒๕ 

 

 
ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 
 
 

ช้ันความเร็ว (ถ้ามี) 
ที่......................... 
ถึง....................... 

(ข้อความ)................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
                                    (ช่ือส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก) 

                                (ตราช่ือส่วนราชการ) 
                                 (วัน เดือน ปี) 

                                           (ลงช่ือย่อก ากับตรา) 
 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
(โทร. หรือท่ีตั้ง) 

 
 

ภาพที่ ๘ : ตัวอย่างหนังสือหนังสือประทับตรา 
 
 
 

 



๒๖ 

 

การลงทะเบียนหนังสือรับ หมายถึง เอกสาร/หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
งานธุรการของสถาบันอยุธยาศึกษาจะต้องด าเนินการลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยออกเลข
รับหนังสือเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน ซ่ึงเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
ซึ่งมีล าดับขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑.๑ ต้องจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อน-หลัง และ
เจ้าหน้าที่ธุรการต้องท าการเปิดซอง ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร/หนังสือ หากไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 
เอกสารแนบ หรือสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่ครบถ้วน ไม่ลงเลขส่ง ไม่ลงวันที่  เป็นต้น จะต้องด าเนินการติดต่อ 
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้ 
เป็นหลักฐาน  

๑.๒ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด เกี่ยวกับ 
เลขที่ วัน/เดือน/ปี และเวลาในการลงรับหนังสือ 

๑.๓ ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-document โดยกรอก
รายละเอียด วัน/เดือน/ปี ของหนังสือที่ส่งมา ลงล าดับเลขทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
เลขทะเบียนของหนั งสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ ในตรารับหนั งสือ  ลงเลขที่ ของหนั งสือที่ รับ เข้ ามา  
ลงวัน/เดือน/ปีของหนังสือที่รับเข้ามา ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี 
ที่ไม่มีต าแหน่ง ลงต าแหน่งของผู้ที่ส่งหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มี ต าแหน่ง  
และลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ส่วนในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องโดยย่อ 

การเสนอสั่งการ หมายถึง การน าเสนอหนังสือที่ท าการเกษียนหนังสือ โดยสรุปเนื้อหา ตัดทอนใจความ 
ที่ส าคัญ ท าการคัดแยกประเภทของหนังสือตามความส าคัญก่อนหลัง ในกรณีที่มีหนังสือเสนอจ านวนไม่มาก 
ควรใส่ไว้ในแฟ้มเดียวกัน และท าการเรียงล าดับเรื่องที่ควรพิจารณาก่อนไว้ข้างหน้า และในเบื้องต้นหัวหน้า
ส านักงานผู้อ านวยการจะพิจารณารายละเอียดเสนอความเห็นในเบื้องต้น ก่อนเสนอให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษาพิจารณาเพ่ืออ านวยความสะดวกในการที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ 

การจัดเก็บเอกสาร หมายถึง กระบวนการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวก
ในการค้นหาเมื่อต้องการจะหยิบใช้ สามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นการลดพ้ืนที่การเก็บ
รักษาเอกสาร ซึ่งปัจจุบันเอกสารที่มี เข้ามาในสถาบันอยุธยาศึกษามีจ านวนมาก สถาบันอยุธยาศึกษา 
จึงได้ด าเนินการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-document ควบคู่ไปกับการจัดเก็บ
เอกสารแบบแฟ้ม ซึ่งเอกสารหนังสือราชการเหล่านั้นมีความส าคัญต่อการบริหารงานในสถาบันอยุธยาศึกษา  
จึงจ าเป็นจะต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ระเบียบ เรียบร้อยและสามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันต่อ
ความต้องการใช้งานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กระบวนการขั้นตอน 
ในการรับ เสนอหนังสือ และจัดเก็บหนังสือราชการ ภายในสถาบันอยุธยาศึกษา  สามารถแสดงได้ตาม 
ผังกระบวนงาน (Flow Chart) ดังนี้  



๒๗ 

 

 

Flowchart 

 

 

  
                   

                    

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 

ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หัวหน้าส านักงานพิจารณา

เสนอความเห็นเอกสาร/หนังสือ

ตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือ

ภายนอก ผ่านช่องทาง Online/E-mail  

และปริ้นเพ่ือลงทะเบียนรับในระบบ 

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

เกษียนหนังสือราชการ 

๑ 

๒ 

๓ 

๔ 

หน่วยงานต้นเรื่อง 

เอกสารมีปัญหาส่งคืน 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/พิจารณา/คัดแยก/กลั่นกรอง 

๕ 

เอกสารถูกต้อง 
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เสร็จสิ้นขั้นตอนการรับ

เอกสาร/หนังสือราชการ 

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยา

ศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ 

หัวหน้าส านักงานตรวจสอบขอ้สั่งการ 

๖ 

๗ 

๘ 

จัดเก็บเอกสารในระบบงานสารบรรณ 

๙ ๑๐ 

จัดเก็บเอกสารในระบบ 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

จัดเก็บเอกสารในแฟ้ม

เอกสาร 

ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในทราบ 

ตามที่ผู้อ านวยการสถาบัน 

อยุธยาศึกษา พิจารณาลงนาม/ข้อสั่งการ 

เอกสารลงนามไม่ครบถ้วน เอกสารลงนามครบถ้วนแล้ว 



๒๙ 

 

 

 

      ขั้นตอนที่ ๑   ตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือภายนอก ผ่านช่องทาง Online/ 
                       E-mail และปริ้นเพ่ือลงทะเบียนรับในระบบงาน 
 

การตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือภายนอก ผ่านช่องทาง Online/E-mail และปริ้นเพ่ือ
ลงทะเบียนรับในระบบงาน เป็นกระบวนการแรกของการปฏิบัติงานในแต่ละวันของเจ้าหน้าที่ ธุรการ  
ซึ่งจะต้องท าการตรวจเช็คเอกสารที่เข้ามาภายในสถาบันอยุธยาศึกษาในทุก ๆวัน 

๑.๑ ปัจจุบันการด าเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาจะมีช่องทางในการสื่อสารหลายช่องทาง โดยเฉพาะ
การรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เดิมทีสถาบันอยุธยาศึกษาจะรับหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่
น าหนังสือมาส่งยังสถาบันอยุธยาศึกษา และท าการลงรับในสมุดรับหนังสือ ซึ่งบางครั้ งท าให้เกิดความล่าช้า และ
ประกอบกับปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการด าเนินงาน ซึ่งสร้างความสะดวก รวดเร็วในการ
รับหนังสือทั้งภายในและภายนอก เช่น E-mail Facebook และ Line ท าให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

๑.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องด าเนินการตรวจสอบข้อมูลช่องทางการรับหนังสือในทุก ๆ วัน 
เนื่องจากจะมีหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ส่งหนังสือมาแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

๑.๓ ตรวจสอบความครบถ้วนของหนังสือราชการ และด าเนินการตอบกลับหน่วยงานต้นเรื่อง  
ว่าได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว หากไม่ครบถ้วนต้องด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานต้นเรื่องจัดส่งเอกสาร 
มาให้ใหม่ ดังขั้นตอนต่อไปนี้ 

๑.๓.๑ ลงชื่อเข้าใช้งานในบัญชี Google 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๙ : การลงช่ือเข้าใช้งานในบัญชี Google 
 



๓๐ 

 

 

 

๑.๓.๒ กรอกอีเมล์ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ภาพที่ ๑๐ : กรอกอีเมล์ในบัญชี Google 

๑.๓.๓ กรอกรหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๑ : กรอกรหสัผา่นในบัญชี Google 
 

กรอกอีเมล์สถาบัน

อยุธยาศึกษา 

กรอกรหัสผ่าน 



๓๑ 

 

 ๑.๓.๔ เข้าสู่หน้าหลักของ E-mail ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๒ : หน้าหลัก E-mail สถาบันอยุธยาศึกษา 

 ๑.๓.๕ กดเลือกไปที่กล่องจดหมาย จะขึ้นเอกสารที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้ส่งมายังสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๓ : หนังสือส่งจากหน่วยงานภายนอก 

กดเลือกไปที่

หน่วยงานต้นเร่ือง 

เช็คหนังสือเข้าเข้า

จากหน่วยงาน

กดเลือกไป

ที่กล่อง 



๓๒ 

 

 ๑.๓.๖ กดเลือกไปที่ชื่อเรื่องเอกสาร เพ่ือตรวจสอบเอกสารและเอกสารแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
          

         ภาพที่ ๑๔ : หนังสือจากหน่วยงานภายนอก 

  

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

๑.๓.๗ เมื่อตรวจสอบว่าครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว (หากข้อมูลเอกสารไม่ครบถ้วนก็ต้องแจ้งไปยัง
หน่วยงานต้นเรื่อง) กดเลือกไปที่ค าว่า “ตอบ” เพ่ือตอบกลับไปยังหน่วยงานต้นเรื่องที่ส่งหนังสือมาให้หลัง
จากนั้น กดเลือกไปที่ค าว่า “ส่ง” ข้อมูลจะส่งถูกต่อไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๕ : ตอบกลับหน่วยงานภายนอก 

ปัญหา 
๑. เอกสารส่งมาไม่ครบถ้วน เนื่องจากว่าหน่วยงานต้นเรื่องไม่ได้แนบไฟล์เอกสารมาให้ 
๒. ระบบ Internet ขัดข้องไม่สามารถใช้งานระบบได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. ด าเนินการแจ้งหน่วยงานต้นเรื่อง หากตรวจสอบพบว่าหนังสือระบุว่ามีเอกสารแนบ แต่กลับไม่ได้แนบ

เอกสารมาด้วย หรือมีเอกสารแนบมาไม่ครบถ้วน เพ่ือให้หน่วยงานต้นเรื่องเร่งด าเนินจัดส่งเอกสารมาให้ครบถ้วน
ก่อนเสนอผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา 

ข้อเสนอแนะ  
 ๑. ควรมีระบบไฟฟ้าส ารองประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือส ารองไฟในกรณีไฟฟ้าดับ  

๒. ควรมีระบบ Internet ส ารองประจ าสถาบันอยุธยาศึกษา 

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของหนังสือ 

ตอบกลับ

หน่วยงานต้นเร่ือง 



๓๔ 

 

 
    ขั้นตอนที่ ๒   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/พิจารณา/คัดแยก/กลั่นกรอง 

 
หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ธุรการการด าเนินการตรวจสอบการรับหนังสือภายใน หนังสือภายนอก ผ่านช่องทาง 

Online/E-mail และปริ้นเพ่ือลงทะเบียนรับในระบบงานเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะท าการตรวจสอบ/
พิจารณา/คัดแยก/กลั่นกรอง ที่จะท าการเสนอให้กับหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษาพิจารณา/สั่งการต่อไป 

๒.๑ ปัจจุบันจะมีเอกสาร/หนังสือราชการเข้ามาในสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่
ธุรการจะต้องด าเนินการคัดแยกประเภทเอกสาร/หนังสือราชการ โดยแบ่งเป็นหนังสือราชการที่มาจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ คณะ สถาบัน ส านัก ศูนย์ ที่ส่งมาเป็นเอกสาร หรือจดหมาย อิเล็กทรอนิกส์  
และจากหน่วยงานภายนอกที่ส่งมาทาง ไปรษณีย์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

๒.๒ หลังจากได้ด าเนินการคัดแยกประเภทของเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อย จะต้องด าเนินการแยก
ตามประเภทของเอกสาร/หนังสือราชการอีกครั้ง โดยจัดล าดับความส าคัญ และชั้นความเร็วของหนังสือ 
เพ่ือด าเนินการ ก่อน-หลัง ก่อนการเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม/สั่ งการ เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน  
และพิจารณาชั้นความลับของหนังสือเช่น ลับที่สุด ลับมาก ลับ 

๒.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการคัดแยกประเภทของเอกสาร/หนังสือราชการ และจัดล าดับ 
ชั้นความเร็วของหนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
ของเอกสาร/หนังสือราชการ เช่น รายละเอียดของสิ่งที่ส่งมาด้วย ก าหนดการ วัน เดือน ปี ของหนังสือ เลขที่ส่ง
หนังสือมีความชัดเจนครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง จะต้องท าการแจ้งหน่วยงานต้นเรื่อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงด าเนินการต่อ 

ปัญหา  
เอกสารแนบหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ได้แนบมาด้วย  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือขอเอกสารแนบหรือสิ่งที่มาด้วยก่อนท าการเสนอแฟ้ม

ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม 

ข้อเสนอแนะ  
เจ้าหน้าที่ควรตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่แนบก่อนด าเนินการลงรับหนังสือ ในกรณีที่เอกสาร

ไม่ครบจะต้องด าเนินการติดต่อหน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือขอเอกสารหรือมูลเพ่ิมเติม หากหน่วยงานต้นเรื่องส่งเอกสาร
มาครบถ้วนแล้ว จึงน าเสนอตามล าดับต่อไป 



๓๕ 

 

  
 
     ขั้นตอนที่ ๓   ลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  เป็นการรับหนังสือจากภายนอก 

เพ่ือน ามาข้อมูลมาลงรับในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนที่จะด าเนินการน าเสนอให้กับหัวหน้าส านักงาน 
และผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา/สั่งการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ธุรการจะด าเนิ นการประทับตราลงรับ  
เพ่ือลงเลขหนังสือ ลงวันที่ที่ได้รับหนังสือมา และลงเวลาในการรับหนังสือบริเวณมุมขวาด้านบนของหนังสือ 
จากนั้นก็ด าเนินการคีย์ข้อมูลภายในหนังสือท่ีรับมาให้ครบถ้วน 

๓.๑ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการได้ด าเนินการคัดแยกประเภทของเอกสาร/หนังสือราชการ และตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะด าเนินการประทับตรา
ลงทะเบียนรับ โดยลงเลขรับ วันที่รับ และเวลารับ ที่มุมบนขวามือของเอกสาร ดังภาพที่ ๑๖ : แบบตรารับหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑๖ : แบบตรารับหนังสือ 
 
๓.๒ หลังจากเจ้าหน้าที่ธุรการประทับตราลงทะเบียนรับเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสาร/

หนังสือราชการ ทั้ งที่ เป็นเอกสาร/หนังสือราชการ  ภายในและภายนอกในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑ ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา ดังภาพที่ ๑๗ : การลงวันที่รับหนังสือ 
ภาพที่ ๑๘ : การลงเลขหนังสือราชการ และภาพที่ ๑๙ : การลงเวลารับหนังสือราชการ 
 

 
(สถาบันอยุธยาศึกษา) 

             
            เลขที่รับ.................................................................... 
            วันที่.......................................................................... 
            เวลา......................................................................... 



๓๖ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                ภาพที่ ๔ : แบบตรารับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๑๗ : การลงวันที่รับหนังสือ 

การลงวันที่

รับหนังสือ 

 



๓๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๑๘ : การลงเลขหนังสือราชการ 

การลงเลข

หนังสือราชการ 



๓๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑๙ : การลงเวลารับหนังสือราชการ 

การลงเวลารับ

หนังสือราชการ 



๓๙ 

 

๓.๒.๒ ลงเลขในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลข
ทะเบียนรับหนังสือจะต้องตรงกับเลขที่ประทับตรารับหนังสือ ทั้งหนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก  
ดังภาพที่ ๒๐ : หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก 

๓.๒.๓ ระบุต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่ มีต าแหน่ง  
ดังภาพที่ ๒๐ : หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก  

๓.๒.๔ ระบุต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณี 
ที่ไม่มีต าแหน่ง ดังภาพที่ ๒๐ : หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก 

๓.๒.๕ ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ๆ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ ดังภาพที่ ๒๐ : 
หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๐ : หนังสือรับภายในและหนังสือรับภายนอก 

ชื่อเร่ืองของหนังสือ ต าแหน่งของผู้ที่

หนังสือนัน้มีถึง 

ต าแหน่งเจ้าของ

หนังสือ 



๔๐ 

 

๓.๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการลงทะเบียนรับเอกสาร/หนังสือราชการในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เรียบร้อยแล้วจะต้องตรวจสอบเอกสาร/หนังสือราชการ ที่ลงทะเบียนให้มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์   
หากไม่ถูกต้องแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของหนังสือ หากไม่ชัดเจนประสานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน 
เจ้าของเรื่องเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องและต้องบันทึกความบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่เจ้าของเรื่องด าเนินการ
เองให้ลงข้อสังเกตให้ชัดเจนเพื่อการอ้างอิง โดยบันทึกข้อมูลไว้ในช่องหมายเหตุ 
 ๓.๔ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการลงทะเบียนรับเอกสาร/หนังสือราชการ ในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการจัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วนของ เอกสาร/หนังสือราชการ 
เพ่ือจัดเตรียมใส่แฟ้มเสนอหัวหน้าส านักงานและผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ   

ปัญหา  
เอกสารหรือหนังสือราชการที่ส่งมามีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ท าให้ต้องเสียเวลาในการประสานงาน  

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ไม่ลงวันที่ ไม่ลงเลขหนังสือ ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นต้น  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ธุรการต้องท าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะ  
หน่วยงานต้นเรื่องควรมีการตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหา ความถูกต้องของ เอกสารหรือ 

หนังสือราชการก่อนด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



๔๑ 

 

 
   ขั้นตอนที่ ๔   เกษียนหนังสือราชการ 
 

การเกษียนหนังสือราชการ คือการสรุปเนื้อหาใจความส าคัญของหนังสือที่รับมา โดยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
จะด าเนินการหลังจากที่ได้ลงรับหนังสือ และคัดแยกประเภทของเอกสารหนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเสนอ 
ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาสามารถพิจารณา/สั่งการต่อไป 

๔.๑ เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการด าเนินการตามกระบวนการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการ
เกษียนหนังสือโดยสรุปรายละเอียดของเนื้อหาจากหนังสือที่ส่งมาตัดทอนให้เหลือเฉพาะใจความส าคัญใช้ภาษา 
ที่สั้น กระชับ จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้ แต่ถ้าเป็นลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย และเสนอแนวคิดที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งจะท าให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สามารถพิจารณา/สั่งการ ได้ถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมทันเวลา 

๔.๒ เจ้าหน้าที่ธุรการควรระบุ วัน/เดือน/ปี ให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ควรเขียนวัน/เดือน/ปี ย้อนหลัง 
หรือล่วงหน้า  

๔.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการควรแยกสรุปเนื้อหาของหนังสือเป็น ๓ ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติม 
และส่วนเสนอแนะ 

๔.๔ เจ้าหน้าที่ธุรการจะเกษียนหนังสือโดยเริ่มจากบริเวณครึ่งหน้ากระดาษลงไปและจากซ้ายไปขวา  
หากทีไ่ม่พอเกษียน (กรณีที่หนังสือมีเนื้อหาเยอะ) ให้เขียนค าว่า "โปรดพลิก" และพลิกหน้าถัดไป เริ่มเกษียนหนังสือ 
จาก ส่วนบนสุดของกระดาษ ไล่ล าดับลงล่างและจากซ้ายไปขวาเช่นกัน 

๔.๕ เจ้าหน้าที่ธุรการไม่ควรใช้ปากกาเน้นข้อความ เนื่องจากกรณีที่ต้องส าเนาหนังสือแจ้งผู้อ่ืนต่อไป  
จะท าให้ความชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไม่น่าอ่าน 

๔.๖ เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องท าการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเนื้อหาและการใช้ภาษา 
ให้ถูกต้อง ชัดเจน 

๔.๗ หลังจากเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินเกษียนหนังสือตามกระบวนการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือ
ชื่อผู้เกษียน ลงวัน เดือน ปี เป็นอันเสร็จสิ้นการเกษียนหนังสือ ดังภาพที่ ๒๐ : การเกษียนหนังสือราชการ 

ปัญหา  
๑. เนื้อหาของหนังสือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น หนังสือเชิญประชุมไม่ระบุวันที่ประชุมไม่แจ้งสถานที่หรือ

ระบุสถานที่ผิด เป็นต้น 
๒. บางเรื่องมีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมาย/ระเบียบเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ 

ไม่ทราบ  
  



๔๒ 

 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
๑. ท าการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
๒. ศึกษา/ติดตาม กฎระเบียบที่ประกาศออกมาใช้ใหม่ 

ข้อเสนอแนะ  
รวบรวมกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานและหมั่นศึกษาความรู้อยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

ภาพที่ ๒๑ : การเกษียนหนังสือราชการ 

การเกษียนหนังสือ

ราชการ 



๔๓ 

 

    

 

    ขั้นตอนที่ ๕   หัวหน้าส านักงานพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการ 

  

หัวหน้าส านักงานพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการ เป็นกระบวนการหลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
ด าเนินการเกษียนหนังสือ โดยสรุปเนื้อหาใจความที่ส าคัญ หลังจากนั้นก็จะน าเอกสาร/หนังสือราชการ
น าเสนอให้หัวหน้าส านักงานพิจารณา ก่อนน าเสนอผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา/สั่งการ 
เป็นล าดับต่อไป 

๕.๑ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการตามกระบวนการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จึงน าแฟ้มเสนอหัวหน้า
ส านักงานพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการในเบื้องต้น พร้อมทั้งลงนามความเห็นตามที่เจ้าหน้าที่ธุรการได้ท าการ
เกษียนเนื้อหาโดยสรุปมาแล้ว 

๕.๒ หัวหน้าส านักงานผู้อ านายการจะท าการตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหา เอกสารแนบหรือสิ่งที่  
ส่งมาด้วยว่ามีความครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่อีกครั้ง หากไม่ครบถ้วนต้องด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ธุรการ 
ให้ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานต้นเรื่อง หรือค้นหา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

๕.๓ เมื่อหัวหน้าส านักงานผู้อ านายการด าเนินการพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว  
จึงลายมือชื่อในเอกสาร/หนังสือราชการนั้น ๆ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ธุรการจะด าเนินการน าแฟ้มเอกสาร 
เสนอผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ 

ปัญหา  
หน่วยงานต้นเรื่องเวลาท าหนังสือมาถึงผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา บางครั้งอ่านแล้วไม่เข้าใจ 

ว่าต้องการอะไร จะให้ท าอะไร ที่ไหน เวลาใด จึงท าให้ต้องเสียเวลาในการประสานงานกลับไปยังหน่วยงาน 
ต้นเรื่องอีกครั้ง ท าให้หนังสือเกิดความล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องประสานงานไปยังหน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมที่ชัดเจน  

เป็นแนวทางให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา/สั่งการ 

ข้อเสนอแนะ  
เจ้าหน้าที่ธุรการหรือบุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา ควรพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการ  

ในเบื้องต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน ก่อนน าเสนอหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการและผู้บริหารพิจารณา 
ลงนาม/สั่งการ 

 



๔๔ 

 

   
  ขั้นตอนที่ ๖   ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ 

 
หลังจากหัวหน้าส านักงานพิจารณาเอกสาร/หนังสือราชการและลงนามเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ

จะด าเนินการน าแฟ้มเอกสารไปวางเสนอในห้องผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือพิจารณาลงนามสั่งการ 
๖.๑ เจ้าหน้าที่ธุรการน าแฟ้มเอกสารเสนอผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาท าความเข้าใจ

เอกสาร/หนังสือราชการก่อนการพิจารณาลงนาม/สั่งการ ดังภาพที่ ๒๒ : ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
พิจารณาลงนาม ภาพที่ ๒๓ : ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาสั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๒ : ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม 

พิจารณาลงนาม 



๔๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ ๒๓ : ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาสั่งการ 

พิจารณาสั่งการ 



๔๖ 

 

๖.๒ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม หากต้องการน าข้อมูล 
มาใช้ประกอบการพิจารณาลงนาม/สั่งการ เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมหากผู้อ านวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษาต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 

๖.๓ หากต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่เร่งด่วน ก็ให้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย แล้วใช้ประสบการณ์และ
สัญชาตญาณช่วยประเมินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด 

ปัญหา  
ข้อมูลของเอกสาร/หนังสือราชการ ที่จะต้องพิจารณาลงนาม/สั่งการ บางครั้งพบว่ามีเนื้อหาน้อยเกินไป  

ท าให้ไม่สามารถพิจารณาลงนาม/สั่งการได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เจ้าหน้าที่ธุรการต้องด าเนินการประสานกับหน่วยงานต้นเรื่องเพ่ือขอเอกสารเพ่ิมเติมที่สามารถ  

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจพิจารณาลงนาม/สั่งการของผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เช่น เรื่องเดิมที่จะ
น ามาอ้างอิงในการพิจารณาลงนาม/สั่งการ หรือก าหนดการ 

ข้อเสนอแนะ  
เจ้าหน้าที่ธุรการควรมีการตรวจสอบเอกสาร/หนังสือราชการให้เรียบร้อย ครบถ้วน ก่อนผู้อ านวยการ

สถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม เช่น กรณีที่ต้องการให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/  
สั่งการเรื่องที่มีความส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เจ้าหน้าที่ธุรการควรมีแนบเรื่องเดิม  
หรือรายละเอียดให้ครบถ้วน เพ่ือน ามาประกอบในการตัดสินใจพิจารณาลงนาม/สั่งการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

    
    ขั้นตอนที่ ๗   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการตรวจสอบข้อสั่งการ 

 
หลังจากผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณาลงนาม/สั่งการ ในเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อย

แล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะน าแฟ้มเสนอเซ็นกลับมาให้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบความความถูกต้องอีกครั้ง 
๗.๑ หลังจากเอกสาร/หนังสือราชการ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลงนาม/สั่งการจากผู้อ านวยการ

สถาบันอยุธยาศึกษาเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าส านักงานจะต้องด าเนินการตรวจความถูกต้องอีกครั้ง 
๗.๒ หลังจากที่หัวหน้าส านักงานตรวจสอบเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อยแล้วหัวหน้าส านักงานหรือ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายเกษียนหนังสือตามที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาสั่งการเพ่ือแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ด าเนินการต่อไป จึงส่งมอบแฟ้มเสนอเซ็นให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๔ : หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการตรวจสอบข้อสั่งการ 

หัวหน้าส านักงาน

ตรวจสอบข้อสั่งการ 



๔๘ 

 

 
๗.๓ หัวหน้าส านักงานจะด าเนินการควบคุม ก ากับ เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการน าเรื่องที่ผ่าน  

การพิจารณาลงนาม/สั่งการ แจ้งหรือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ และคอยติดตามความคืบหน้าหลังจากผู้เกี่ยวข้อง  
รับเรื่องไปเรียบร้อยแล้ว 

ปัญหา  
บางครั้ งพบว่าผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนามเอกสาร/หนังสือราชการ ไม่ครบถ้วน  

ท าให้เอกสาร/หนังสือราชการที่จะต้องรีบด าเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกิดความล่าช้า 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
หากมีเอกสาร/หนังสือราชการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ควรน าไปให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

พิจารณาลงนาม/สั่งการด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะ  
หากมีเอกสาร/หนังสือราชการ ที่ต้องการให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนาม ควรติดดัชนีบริเวณ  

ที่ต้องการให้ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาลงนาม เพ่ือป้องกันการลงนามไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

    

    
     ขั้นตอนที่ ๘   ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องภายในทราบตามที่ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   
      พิจารณาลงนาม/ข้อสั่งการ                           

หลังจากหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการตรวจสอบความถูกต้องตามข้อสั่งการที่ผู้อ านวยการสถาบัน 
อยุธยาศึกษาได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องด าเนินการน าข้อสั่งการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
เพ่ือด าเนินการต่อไป 

๘.๑ หลังจากหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเกษียนหนังสือตามที่ผู้อ านวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษาสั่งการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการพิจารณาล าดับความส าคัญของเอกสาร/หนังสือที่ต้อง
ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 ๘.๒ ก่อนจัดส่งเอกสาร/หนังสือราชการ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องด าเนินการ 
ถ่ายเอกสารเพื่อเก็บต้นเรื่องไว้เป็นหลักฐาน 
 ๘.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องเซ็นซื่อรับเอกสาร/หนังสือราชการ ทุกครั้งเพ่ือเป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ ๒๕ : ผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับเอกสาร/หนังสือราชการ 

ผู้เกี่ยวข้องเซ็นรับ

เอกสาร/หนังสือราชการ 



๕๐ 

 

๘.๔ หากเป็นเรื่องแจ้งเวียนให้บุคลากรภายใน (บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา) ทราบ สามารถด าเนินการ
แจ้งให้ทราบโดยแจ้งผ่านทาง Line กลุ่มของสถาบันอยุธยาศึกษา ดังภาพที่ ๒๖ : ช่องทางในการแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
บุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๒๖ : ช่องทางในการแจ้งผู้เกี่ยวข้องบุคลากรภายในสถาบันอยุธยาศึกษา 

 
๘.๕ หากเป็นเรื่องแจ้ง ให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบ เช่น  

แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม หรือเรื่องแจ้งเข้าที่ประชุม สามารถด าเนินการแจ้งให้ทราบโดยแจ้งผ่าน 
ทางแอพพลิเคชั่น Line กลุ่มของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ ซึ่งเป็นอีก
ช่องทางที่ท าให้เกิดความรวดเร็วในการส่งข้อมูล ดังภาพที่ ๒๗ : ช่องทางในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 

 



๕๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๗ : ช่องทางในการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 



๕๒ 

 

ปัญหา  
หน่วยงานภายในและภายนอกส่งหนังสือราชการเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมงาน  

มายังสถาบันอยุธยาศึกษาในระยะเวลากระชั้นชิด ท าให้ส่งแบบตอบรับหรือไม่สามารถเข้าประชุมหรือ  
เข้าร่วมงานไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
กรณีที่เรื่องหน่วยงานภายในและภายนอกส่งเรื่องมาล่าช้า เมื่อเรื่องผ่านการพิจารณาลงนาม/สั่งการ

เรียบร้อยแล้ว ต้องรีบด าเนินการแจ้งหน่วยงานต้นเรื่องทราบเกี่ยวกับข้อสั่งการของผู้อ านวยการสถาบัน  
อยุธยาศึกษา  

ข้อเสนอแนะ  
หากหน่วยงานภายในและภายนอกมีเรื่องเร่งด่วนเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม หรือเข้าร่วมงานต่าง ๆ  

แต่หนังสืออยู่ระหว่างด าเนินการส่งเรื่องมายังสถาบันอยุธยาศึกษา สามารถโทรแจ้งประสานงานมาในเบื้องต้น หรือ
ผ่านแอพพลิเคชั่น line ก่อนได้ เพ่ือจะได้ด าเนินการแจ้งผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

 
    ขั้นตอนที่ ๙   จัดเก็บเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

หลังจากหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการได้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อสั่งการ และเจ้าหน้าที่
ธุรการได้ด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะด าเนินการจ าแนกประเภทของเอกสาร/
หนังสือราชการ เพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป                           

๙.๑ หลังจากเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามหนังสือที่ผู้อ านวยการสถาบัน 
อยุธยาศึกษาลงนาม/สั่งการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการจ าแนกประเภทเอกสาร/หนังสือราชการ ดังนี้ 

 ๙.๑.๑  หนังสือรับภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒๘ : หนังสือรับภายใน 



๕๔ 

 

๙.๑.๒  หนังสือรับภายนอก 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพที่ ๒๙ : หนังสือรับภายนอก 



๕๕ 

 

๙.๑.๓  หนังสือประกาศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๐ : หนังสือประกาศ 



๕๖ 

 

๙.๑.๔  หนังสือค าสั่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๑ : หนังสือค าสั่ง 



๕๗ 

 

๙.๒ หลังจากผ่านกระบวนการจ าแนกประเภทเอกสารเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการจะต้อง
ด าเนินการสแกนเอกสาร เพ่ือจัดเก็บเอกสารในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับการจัดเก็บในแฟ้ม
เอกสาร ดังนี้ 

 ๙.๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมการสแกนเอกสาร มีดังนี ้
  ๙.๒.๑.๑ กดปุ่มเปิดเครื่องสแกน 
  ๙.๒.๑.๒ น าเอกสารที่ต้องการสแกนคว่ าหน้าลง โดยน าส่วนหัวเอกสารไว้ด้านล่าง 
  ๙.๒.๑.๓ หลังจากนั้นกดปุ่มสแกน  
 

 
           ภาพที่ ๓๒ : ปุ่มสแกนหนังสือ 

กดปุ่มสแกน 

ปุ่มเปิด/ปิด 



๕๘ 

 

 

  ๙.๒.๒ ขั้นตอนการแสดงสัญลักษณ์การสแกน 
   ๙.๒.๒.๑ หลังจากท่ีท าการกดปุ่มสแกนเรียบร้อยแล้ว หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดง
สัญลักษณ์รูปเครื่องสแกน 
   ๙.๒.๒.๒ กดปุ่มเลือกไปที่เครื่องสแกน 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ ๓๓ : สัญลักษณ์เครื่องสแกน 
 
 ๙.๒.๓ ขั้นตอนการสแกนเอกสาร 
  ๙.๒.๓.๑ เมื่อหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงสัญลักษณ์เครื่องสแกน ด าเนินการกดปุ่มสแกนได้ทันที 
และกดปุ่ม OK  
  ๙.๒.๓.๒ หลังจากนั้นเครื่องจะท าการสแกนเอกสารที่ได้ใส่ไว้ในขั้นตอนแรก 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๔ : การสแกนหนังสือ 

กดปุ่ม Scan 

กดปุ่ม OK 

กดรูปสัญลักษณ์

เครื่องสแกน 



๕๙ 

 

๙.๓ หลังจากสแกนเอกสาร/หนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว จะต้องด าเนินการตั้งชื่อไฟล์ในการจัดเก็บ
เอกสาร/หนังสือราชการแต่ละประเภท เช่น หนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก ค าสั่ง ประกาศ เป็นต้น  
ดังภาพที่ ๓๕ : ชื่อไฟล์เอกสาร/หนังสือราชการแต่ละประเภท 
 วิธีการตั้งชื่อไฟล์เอกสารจะด าเนินการตั้งชื่อตามเอกสารที่ได้ด าเนินการสแกนไว้ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การค้นหาเอกสารแต่ละประเภท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ ๓๕ : ชื่อไฟลเ์อกสาร/หนังสือราชการแต่ละประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้ังชื่อไฟล์เอกสาร/

หนังสือราชการ 

แต่ละประเภท 



๖๐ 

 

 

๙.๔ เมื่อตั้งชื่อไฟล์เอกสาร/หนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะสร้างไฟล์ตามเลข 
ลงรับหนังสืออีกครั้ง เพ่ือจะน าไฟล์เอกสารที่สแกนเรียบร้อยแล้วมาจัดเก็บ ซึ่งแต่ละไฟล์จะจัดเก็บหนังสือ 
ไม่เกิน ๑๐๐ เรื่อง เพ่ือความสะดวกในการค้นหา ดังภาพที่ ๓๖ : ไฟล์ตามเลขออกหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๓๖ : ไฟล์ตามเลขออกหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 

สร้างไฟล์ตามเลข

ลงรับหนังสือ 



๖๑ 

 

 

๙.๕ เจ้าหน้าที่ธุรการจะจัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการตามล าดับเลขที่ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ   
ดังภาพที่ ๓๗ : จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการตามล าดับเลขที่ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ และภาพที่ ๓๘ :
ตัวอย่างเอกสาร/หนังสือราชการที่สแกน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓๗ : จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการตามล าดับเลขท่ีลงทะเบียนรับหนังสือราชการ 

 

 

 

 

ไฟล์เลขลงรับ

เอกสาร/หนังสือ

ราชการ 



๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓๘ : ตัวอย่างเอกสาร/หนังสือราชการที่สแกน 

เอกสาร/หนังสือ

ราชการที่ผ่าน

การสแกนแล้ว 



๖๓ 

 

ปัญหา  
เนื่องจากเอกสารที่ท าการจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มีจ านวนมากในแต่ละปี จึงท าใหเ้กิดปัญหาพ้ืนที่

ในการจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และเม่ือคอมพิวเตอร์ติดไวรัส อาจท าให้ข้อมูลสูญหายได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
เมื่อครบรอบ ๑ ปี เจ้าหน้าที่ธุรการจะย้ายไฟล์ข้อมูลที่เก็บในไดรฟ์ D มาเก็บไว้ใน External drive  

โดยตั้งชื่อไฟล์ในแต่ละปีที่จัดเก็บ เพ่ือสะดวกในการค้นหา และเพ่ือเป็นการไม่สิ้นเปลืองพ้ืนที่ในการจัดเก็บ 

 ข้อเสนอแนะ  
 ในอนาคตถ้าหากสถาบันอยุธยาศึกษามีงบประมาณเพียงพอ ก็อาจจะจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ 
ในการจัดเก็บเอกสารซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณในช่วงแรกเริ่มแต่จะส่งผลดีในระยะยาว เนื่องจากสามารถ
สืบค้นได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดพื้นท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

  

 
     ขั้นตอนที่ ๑๐   จัดเก็บเอกสารในแฟ้มเอกสาร 

 
การจัดเก็บเอกสารเอกสารในแฟ้มเอกสารคือ การจัดเก็บเอกสารต้นฉบับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด าเนินการเสนอผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา/สั่งการ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งได้สแกน
เอกสารต้นฉบับ เพ่ือเก็บเป็นไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการจะด าเนินการจัดเก็บในแฟ้มเอกสารต่อไป 

๑๐.๑ หลังจากเจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการสแกนเอกสาร/หนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการ
จ าแนกประเภทเอกสาร/หนังสือราชการตามลักษณะที่จะอ านวยประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 

๑๐.๒ หลังจากด าเนินการจ าแนกประเภทของเอกสาร/หนังสือราชการ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จะด าเนินการจัดเรียงเอกสาร/หนังสือราชการ โดยเรียงเอาเลขที่ลงทะเบียนรับที่มีเลขน้อยขึ้นมาหาเลขลงทะเบียน
รับที่มีเลขรับ ณ ปัจจุบัน การจัดเก็บเอกสารไม่ควรจัดเก็บมากจนเกินไปในแต่ละแฟ้ม (ไม่ควรเกิน ๕๐-๖๐ แผ่น)  
และไมค่วรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสารอ่ืน ๆ ดังภาพที่ ๓๙ : จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการแบบแฟ้ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ๓๙ : จัดเก็บเอกสาร/หนังสือราชการแบบแฟ้ม 



๖๕ 

 

 
๑๐.๓ หากบุคลากรของสถาบันอยุธยาศึกษา ต้องการยืมเอกสาร/หรือหนังสือราชการต้นฉบับ จะต้องแจ้ง

ให้เจ้าหน้าที่ธุรการทราบทุกครั้ง เพ่ือป้องการเอกสาร/หนังสือราชการสูญหาย และเมื่อน าออกมาใช้เสร็จแล้ว  
ควรรีบน าไปเก็บที่เดิม 

ปัญหา  
เนื่องจากปัจจุบันมีเอกสาร/หนังสือราชการ ที่เข้ามาในสถาบันอยุธยาศึกษาเป็นจ านวนมาก ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องกับด าเนินงานของบุคลากร ท าให้บางครั้งเอกสารเกิดการสูญหาย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
จัดท าแบบฟอร์มในการยืมต้นเรื่องเอกสาร พร้อมลงชื่อผู้ยืมเป็นลายลักษณ์อักษร   

 ข้อเสนอแนะ  
 ในกรณีที่มีหนังสือเข้ามาเป็นจ านวนมาก ควรมีการแยกประเภทเอกสารต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น หนังสือ
ราชการรับภายใน หนังสือราชการรับภายนอก ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น ซึ่งถ้าเป็นหนังสือประเภทเดียวกัน 

ก็จะอยู่ในชั้นเดียวกันแต่แยกจ าพวก ส่วนเอกสารประเภทงบประมาณการเงิน ควรจะแยกไว้อีกชั้นหนึ่ง  
เพ่ือไม่ให้เอกสารปะปนกัน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๖ 

 

 
ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ - สกุล   นางสาวศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา 

วัน เดือน ปีเกิด   ๑๗ มกราคม ๒๕๒๗ 

สถานที่เกิด   กรุงเทพฯ 

ที่อยู่ปัจจุบัน   เลขที่ ๒๔/๓ หมู่ที่ ๖ ต าบลมหาดไทย อ าเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
รหัสไปรษณีย์ ๑๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๐๓๕๐๕๕๔ 

ประวัติการศึกษา  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                
วิทยาเขต วาสุกรี 

ต าแหน่งหน้าที่ท างานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ  

ที่ท างานปัจจุบัน   งานบริหารงานทั่วไป สถาบันอยุธยาศึกษา 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย 
    อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์  
    ๑๓๐๐๐ 
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