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คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มน้ีจัดทําตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานกําหนดตําแหน่งและการ

แต่งต้ังข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสารแสดง

เส้นทางการทํางานหลักต้ังแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการ

ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางแก้ไขปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสําคัญอย่างย่ิงในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือ

ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปล่ียนหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง ทําให้งานของหน่วยงาน

มีระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึนจากคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับการจัดทําหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อเป็น

หลักฐานทางราชการ ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและเกิดความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว

และมีความถูกต้อง ลดข้ันตอน/เจ้าหน้าท่ีในการสืบค้นหนังสือราชการ สามารถช่วยในการตรวจสอบ

ติดตาม ผู้บังคับบัญชาลงนามส่ังการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ประหยัดพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูล นอกจากนี้

ยังลดปริมาณการใช้กระดาษลง และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย และช่วยลดต้นทุนในการบริหารงาน

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีให้ความรู้และคําแนะนําด้วยดีตลอดมา

และขอขอบพระคุณคณะทํางานการจัดการความรู้ที่จัดกิจกรรมโครงการจัดการความรู้ (Knowledge

Management: KM) ประจํากองกลาง สํานักงานอธิการบดี ที่มีส่วนช่วยให้ผู้เขียนมีแรงบันดาลใจ

แรงผลักดัน ทําให้สามารถเขียนได้บรรลุเป้าหมาย และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มน้ีขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ผู้อํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ท่ีเป็นกําลังใจให้ผู้เขียนด้วยดี

และบุคลที่สําคัญอย่างย่ิง คือ ครอบครัวของผู้เขียน ที่สนับสนุนและให้กําลังใจให้ผู้เขียนสามารถทําคู่มือ

ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี

นางภัทรวดี จิตคติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
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ภาพท่ี 80 ปุ่มกดบันทึก 84

ภาพท่ี 81 หน้าจอพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหนัก 85

ภาพท่ี 82 ตัวอย่างหนังสือภายใน (เวียน) 86

ภาพท่ี 83 หน้าจอการส่งตรวจทานหนังสือภายใน (เวียน) 87

ภาพท่ี 84 เลือกเมนูหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) 88

ภาพท่ี 85 ปุ่มสร้างหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) 89

ภาพท่ี 86 หน้าจอการเลือกออกเลขโปรแกรม/งาน ออกเลขคณะ/สํานัก 89

ภาพท่ี 87 ตัวอย่างการค้นหาผู้ลงนาม 90

ภาพท่ี 88 ตัวอย่างการสร้างหนังสือแทนบุคคลอื่น 90

ภาพท่ี 89 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกช้ันความเร็ว ชั้นความลับและการเพิ่มไฟล์แนบ 91

ภาพท่ี 90 ตัวอย่างการกรอกช่ือไฟล์และเอกสารท่ีแนบมาด้วย 91

ภาพท่ี 91 การตรวจสอบข้อมูลและกดบันทึก 92

ภาพท่ี 92 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก 92

ภาพท่ี 93 ตัวอย่างหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) 93

ภาพท่ี 94 หน้าจอการส่งตรวจทานหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) 94

ภาพท่ี 95 เลือกเมนูคําสั่ง 96

ภาพท่ี 96 ตัวอย่างการสร้าง (แนบไฟล์) 95

ภาพท่ี 97 ตัวอย่างการแนบไฟล์หนังสือ 96



ซ

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพท่ี 98 ตัวอย่างการเลือกชื่อผู้ลงนามในคําสั่ง 97

ภาพท่ี 99 แนบไฟล์เพิ่มเรื่องท่ีส่งมาด้วย 98

ภาพท่ี 100 คลิกปุ่มสร้างหนังสือ 98

ภาพท่ี 101 ปุ่มพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก 99

ภาพท่ี 102 ตัวอย่างคําสั่ง 100

ภาพท่ี 103 หน้าจอก่อนส่งตรวจทาน 101

ภาพท่ี 104 เลือกเมนูประกาศ 102

ภาพท่ี 105 ตัวอย่างการสร้าง (แนบไฟล์) 102

ภาพท่ี 106 การแนบไฟล์ประกาศ 103

ภาพท่ี 107 การเลือกผู้ลงนามในประกาศ 104

ภาพท่ี 108 หน้าจอการแนบไฟล์เพิ่มเรื่องที่ส่งมาด้วย 104

ภาพท่ี 109 ปุ่มสร้างหนังสือ 105

ภาพท่ี 110 ปุ่มพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก 105

ภาพท่ี 111 ตัวอย่างประกาศ 106

ภาพท่ี 112 หน้าจอก่อนส่งตรวจทาน 107

ภาพท่ี 113 เลือกเมนูตรวจทานหนังสือ 110

ภาพท่ี 114 ตัวอย่างหนังสือที่ต้องการตรวจทาน 111

ภาพท่ี 115 ตัวอย่างการตรวจทานหนังสือราชการ 112

ภาพท่ี 116 ตัวอย่างหน้าจอการออกเลขหนังสือ 113

ภาพท่ี 117 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือ/กลับหน้าหลัก 114

ภาพท่ี 118 ตัวอย่างการออกเลขหนังสือหนังสือราชการ 115

ภาพท่ี 119 การเลือกประเภทหนังสือจากแถบเมนู 116

ภาพท่ี 120 การเลือกแถบเมนูสร้าง 117

ภาพท่ี 121 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการที่อยู่ระหว่างการนําเสนอ 117

ภาพท่ี 122 หน้าจอเมนูแสดงรายการติดตามหนังสือราชการ 120



ฌ

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพท่ี 123 หน้าจอเมนูแสดงรายการหนังสือราชการถูกตีกลับ 121

ภาพท่ี 124 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการอยู่ระหว่างรอดําเนินการ 121

ภาพท่ี 125 หน้าจอแสดงเมนูแก้ไขหนังสือราชการ 122

ภาพท่ี 126 หน้าจอแสดงการเลือกไฟล์ และแนบไฟล์กรณีแก้ไขหนังสือราชการ 123

ภาพท่ี 127 หน้าจอแสดงรายการติดตามหนังสือราชการท่ีเสนอลงนาม/สั่งการ 124

ภาพท่ี 128 หน้าจอแสดงเครื่องหมายแจ้งสถานะอนุมัติ/ผ่านเรื่องลงนามแล้ว 125

ภาพท่ี 129 ผู้บริหารลงนามสั่งการแล้ว โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี 125

ภาพท่ี 130 หน้าจอแสดงรายการติดตามหนังสือราชการเสร็จสิ้น 126

ภาพท่ี 131 หน้าจอเข้าระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ 127

ภาพท่ี 132 หน้าจอเข้าระบบเพื่อตรวจสอบหนังสือราชการท่ีลงนามแล้ว 128

ภาพท่ี 133 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 129

ภาพท่ี 134 หน้าจอพิมพ์หนังสือราชการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 130

ภาพท่ี 135 ตัวอย่างหนังสือราชการท่ีตรวจสอบถูกต้องแล้ว 131

ภาพท่ี 136 ตัวอย่างหนังสือราชการท่ีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง 132

ภาพท่ี 137 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการ 133

ภาพท่ี 138 รายการแสดงหนังสือราชการท่ีลงนามแล้ว 134

ภาพท่ี 139 เลือกเมนูส่งออกบุคคลภายในเพ่ือจัดส่งออกหนังสือราชการ 134

ภาพท่ี 140 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้รับ 135

ภาพท่ี 141 หน้าจอส่งออกบุคคลภายใน 136

ภาพท่ี 142 หน้าจอส่งออกหน่วยงานภายใน 136

ภาพท่ี 143 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก 137

ภาพท่ี 144 ตัวอย่างการส่งออกหนังสือ 137

ภาพท่ี 145 รายการหน่วยงานหรือบุคคลท่ีทําการส่งไปถึง 138

ภาพท่ี 146 ตัวอย่างแถบเมนูธุรการกลาง 140

ภาพท่ี 147 ตัวอย่างแถบเมนูรายงานและการจัดทําหนังสือราชการ 140



ญ

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้า

ภาพท่ี 148 รายการทะเบียนสร้างหนังสือราชการ 141

ภาพท่ี 149 รายการแสดงหนังสือราชการภายนอก 141

ภาพท่ี 150 ส่งออกไฟล์ Excel 142

ภาพท่ี 151 ตัวอย่างรายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ 142



ส่วนท่ี 1 บริบทมหาวิทยาลัย

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมการฝึกหัดครู

จัดต้ังวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยู่เขตหมู่บ้านวังยาง

หมู่ที่ 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี 421 ไร่ 58 ตารางวา

ปีพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518

ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา 2519 เปิดรับนักศึกษาภาคปกติรุ่นแรกโดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน

392 คนซึ่ ง นักศึกษาได้ รับการคัดเ ลือกจากสภาตําบลต่าง ๆ ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร

และจังหวัดตาก

ปีพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช

2527 มีผลให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอื่น ท่ีไม่ใช่วิชาชีพครูได้

ปีการศึกษา 2529 เปิดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เป็นรุ่นแรก

ปีพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์

2535

ปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลให้วิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเป็น สถาบันราชภัฏ

กําแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2538

ปีการศึกษา 2541 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2543 เปิดรับนักศึกษา ภาค พิเศษ ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ใช้สถานที่โรงเรียน

สรรพวิทยาคมเป็นศูนย์การศึกษาเป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนย์ขยายโอกาสอุดมศึกษาสู่ท้องถิ่นบนพื้นที่ 600 ไร่ ของสถาบัน

ในพื้นท่ี ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก และเปิดรับนักศึกษาภาคปกติเป็นรุ่นแรก

ปีการศึกษา 2545 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอนเป็นรุ่นแรก
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ปีการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธย

ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.

ศ.2546 มีผลให้สถาบันราชภัฏอยู่ในโครงสร้างเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

ปีพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน

2547 จึงมีผลบังคับ ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นไป ทําให้สถาบันราชภัฏ 41 แห่ง

ท่ัวประเทศ มีสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเป็นอิสระและเป็นนิติบุคคล เป็นส่วน

ราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2548 เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ณ ศูนย์อุดมศึกษาแม่สอด เป็นรุ่นแรก

ปีพุทธศักราช 2550 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน

ปีพุทธศักราช 2551 เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เป็นรุ่นแรก

โดยรับนักศึกษาท่ีเป็นบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัด

สุโขทัย

ปีพุทธศักราช 2552 เปิดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร์

การบริหารและพัฒนา รุ่นแรก

ปีพทุธศักราช 2557 เปิดรบันักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏบีัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา

รุน่แรก
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ปี พุ ท ธศั ก ร า ช 2562 มหาวิ ท ย าลั ย ร าช ภัฏกํ า แพ ง เพช ร ได้ เ ปลี่ ย นสั ง กั ด จ าก

กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เป็นกระทรวงใหม่ที่เป็นการควบรวมหน่วยงานด้านการอุดมศึกษา และด้านวิจัยและพัฒนาที่เกิดการ

ควบรวมของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึง

ความสําคัญในการส่งเสริมและกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงพัฒนา

กําลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ รวมถึงการกํากับดูแลการและการพัฒนา

นวัตกรรมด้วย

ปีพุทธศักราช 2562 จัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เม่ือวันที่ 17 มกราคม 2562 และได้เปิด

รับสมัครนักศึกษาครั้งแรกในปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีพุทธศักราช 2564 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม

2564 จากสํานักประกันคุณภาพการศึกษา เป็น งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

จากเดิมการจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นไปตามกฎกระทรวง

ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20ก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 จํานวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สํานักงานอธิการบดี 2) คณะ

ครุศาสตร์ 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5) คณะวิทยาการ

จัดการ 6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7) สถาบันวิจัยและพัฒนา 8) สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และ 10) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสภามหาวิทยาลัยดําเนินการอาศัยอํานาจตามมาตรา

18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งรายละเอียดตามข้อ 5 ให้อํานาจหน้าท่ี

สภามหาวิทยาลัย ในการจัดต้ัง การรวมและการยุบสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีมีฐานะเทียบเท่า

คณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าวอีก 4 หน่วยงานเพ่ิมเติม

จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ได้แก่

1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด 2) สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 3) บัณฑิต

วิทยาลัย และ4) คณะพยาบาลศาสตร์
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีหน่วยงานทั้งส้ิน 14 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ

ครุศาสตร์ 2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) คณะวิทยาการจัดการ 4) คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 5) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6) คณะพยาบาลศาสตร์ 7) บัณฑิตวิทยาลัย 8) สํานักงาน

อธิการบดี 9) สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 10) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11) สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 12) สถาบันวิจัยและพัฒนา 13) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

แม่สอด และ 14) สํานกับริการวิชาการและจดัหารายได้

วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

1. วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย :

วิสัยทัศน์ 20 ปี (2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะเสริมสร้างพลัง

ปัญญาของแผ่นดิน ให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิ สั ย ทั ศน์ 5 ปี (2561-2565) : ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ มี ค ว ามพ ร้ อ ม ใ น ก า ร เ ป็ น

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

2. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :

บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน

3. เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :

การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาท้องถ่ิน

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุ่งเน้นให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน

สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญา พัฒนาท้องถ่ิน ผลิตกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถและ

มีคุณธรรม โดยเน้นท่ีจิตสํานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย

K – Knowledge: สร้างสรรค์ความรู้ใหม่

P – Public Service and Productivity: ให้บริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี

R – Responsibility: ยึดถือความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี

U – Unity: มีความรัก สามัคคีในองค์กร
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พันธกิจของมหาวิทยาลัย

1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ิน

2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหาการ

สร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน

เป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย

1. เพิ่มขีดความสามารถ สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ําทาง

สังคม แก่ชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้บริบทของท้องถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อเป็นท่ีพึ่ง

ของท้องถิ่น

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน

3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสร้างสรรค์สังคม

4. ระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. การพัฒนาท้องถ่ินด้วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมท้องถิ่นด้วยศาสตร์

พระราชา

2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้ทันสมัย ได้มาตรฐาน มีธรรมาภิบาล

และเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
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โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน

1. โครงสร้างองค์กร

การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เป็นไปตามกฎกระทรวงจัดต้ัง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 จัดตามกฎกระทรวงจัดต้ังส่วน

ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย สํานักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ

จัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให้แบ่ง

ส่วนราชการในสํานักงานอธิการบดี ได้แก่ กองกลาง กองนโยบายและแผน และกองพัฒนานักศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยสภามหาวิทยาลัยดําเนินการอาศัยอํานาจ

ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซ่ึงรายละเอียดตามข้อ 5

ให้อํานาจหน้าที่สภามหาวิทยาลัย ในการจัดตั้ง การรวมและการยุบสํานักงาน วิทยาเขต บัณฑิต

วิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ

เทียบเท่าคณะรวมทั้งการแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของส่วนราชการดังกล่าว จึงมีประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

1. จัดตั้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด และสํานักประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ

ณ วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2552

2. จัดตั้ง สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้ เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชรท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันท่ี 28 เมษายน 2557

3. จัดตั้ง บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีฐานะ

เทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันท่ี 18 กันยายน 2557

4. จัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มี

ฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันท่ี 17 มกราคม 2562
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5. ยุบเลิก สํานักประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกาศ ณ วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2564

และมีการปรับปรุงโครงสร้างเป็น งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา สังกัดกองกลาง

สํานักงานอธิการบดี

ท้ังนี้ จากการแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามกฎกระทรวงจัดตั้ง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และการดําเนินการ

ตามมติของสภามหาวิทยาลัยอาศัยอํานาจตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 14

หน่วยงาน ดังภาพท่ี 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพท่ี 1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- คณะครุศาสตร์

- คณะวิทยาการจัดการ

- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

- บัณฑิตวิทยาลัย

- คณะพยาบาลศาสตร์

- สํานักงานอธิการบดี

- สถาบันวิจัยและพัฒนา

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

- สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

- สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

- สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร

สํานัก / สถาบันคณะ
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2. โครงสร้างการบริหารงาน

การแบ่งโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประกอบไปด้วย

อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ตามลําดับการบังคับ

บัญชาโดยอธิการบดีได้มอบหมายเป็นภาระงานให้รองอธิการบดีได้กํากับดูแลหน่วยงานภายใน

ดังภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กํากับดูแลหน่วยงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี

2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กํากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา

3.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กํากับดูแลคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ

พยาบาลศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แม่สอด สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน และสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และกิจการนักศึกษา กํากับดูแลหน่วยงานกองพัฒนา

นักศึกษา สํานักงานอธิการบดี และสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

5.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ กํากับดูแลหน่วยงานกองนโยบาย

และแผน สํานักงานอธิการบดี และสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได้



โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภาพท่ี 2 โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในผู้ช่วยอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดี

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ

กิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริการวิชาการ

- ผู้อํานวยการกองกลาง

สํานักงานอธิการบดี

- ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา

- คณบดีคณะครุศาสตร์

- คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

- คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

- คณบดีคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

- ผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร แม่สอด

- ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน

- ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

- ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม

- ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน

- ผู้อํานวยการสํานักบริการวิชาการ

และจัดหารายได้



ส่วนท่ี 2 บริบทหน่วยงาน

1. ประวัติสํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเป็นส่วนราชการท่ีต้ังขึ้นตามมาตรา 7

แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครูทั้ง 36 แห่งว่า “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์

พ.ศ.2535 สํานักงานอธิการใช้ชื่อว่า “สํานักงานอธิการบดี”ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ

สถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538

เม่ือเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 10 ต้ังแต่วันท่ี 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 เป็นต้นมา เป็นไปตามกฎกระทรวงจัดต้ัง

ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 20ก เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548 มีผลทําให้การแบ่งหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยใหม่เป็น 10 หน่วยงาน และสํานักงานอธิการบดี เป็นหนึ่งในหน่วยงานดังกล่าว

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 74 ง

เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ให้แ บ่งส่ วนราชการใน สํานักงานอ ธิการบดี ดั งนี้ 1) กองกลาง 2) กองนโยบายและแผน

และ 3) กองพัฒนานักศึกษา

สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย มีการแบ่งโครงสร้าง

ดังต่อไปนี้

1. กองกลาง มีหน้าที่ในการให้บริการและอํานวยความสะดวกตามภารกิจของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความก้าวหน้า

ในสายอาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานสีเขียวสู่หน่วยงาน

และชุมชนส่งเสริมการเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาสู่สากล

2. กองนโยบายและแผน มีหน้าที่หลักในการประสานงานการวางแผนพัฒนาสถาบัน ศึกษา

วิเคราะห์สังเคราะห์ จัดทําแผนพัฒนา แผนงานและโครงการ จัดทําและจัดสรรงบประมาณ ติดตาม

ประเมินผล รายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

รวบรวมข้อมูลสถิติและสารสนเทศ การวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัย
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3. กองพัฒนานักศึกษา มีหน้าท่ีประสานงานกับคณะและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการ

จัดกระบวนการเพื่อพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์และเป็นบัณฑิตท่ีสมบูรณ์ตลอดจนการให้บริการนักศึกษาและสวัสดิการแก่นักศึกษาเช่น

งานด้านการบริการและสวัสดิการงานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานทุนการศึกษา งานพยาบาลและ

ให้คําปรึกษา งานฝ่ายหอพักนักศึกษา งานนักศึกษาวิชาทหาร งานผ่อนผันทหาร งานจัดทําบัตรนักศึกษา

งานประกันอุบัติเหตุ งานกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมอาชีพอิสระ งานธุรการ งานจิตอาสา

และประสานงาน รวมถึงงานด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักงานอธิการบดี

ภาพท่ี 3 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์สํานักงานอธิการบดี

ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

“สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ให้มีคุณภาพ และ

เป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและกลุ่มมหาวิทยาลัย

ราชภัฏภาคเหนือ ท้ัง 8 แห่ง”

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วย

หลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

1. พัฒนาระบบงานบริการโดยการบริหารจัดการท่ีดี ใช้ เทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย โปร่งใส

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร นักศึกษา ให้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถและมีจิตอาสา

เพื่อพัฒนาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนางานด้านบริการโดยการบริหารจัดการท่ีดี ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โปร่งใสด้วยหลัก

ธรรมาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตอาสาเพื่อพัฒนา

สังคม

กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวทิยาลัยดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลยัสเีขียว (Green University)

2. พัฒนาระบบงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็น

มืออาชีพ

3. พัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

4. พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

6. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม

7. พัฒนาคุณภาพการบริการ สวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากรและนักศึกษา
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3. ประวัติกองกลาง สํานักงานอิการบดี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏกําแพงเพชร ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2550 ได้กําหนดให้มีงาน

สังกัดแต่ละกอง โดยกองกลาง มีงานที่สังกัด จํานวน 10 งาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานการเงิน

3) งานการเจ้าหน้าท่ี 4) งานเลขานุการ 5) งานพัสดุ 6) งานอาคารสถานท่ี 7) งานไฟฟ้าและอนุรักษ์

พลังงาน 8) งานประชาสัมพันธ์ 9) งานสวัสดิการ และ 10) งานยานพาหนะ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้ปรับเปล่ียนกรอบภาระงานแต่ละงานสังกัด

กองกลางตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ี 0654/2564 เรื่องแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติงานประจํา

คณะ/สํานัก/สถาบัน ประจําปี พ.ศ. 2564 สั่งเม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 แต่ละงานที่ถูกกําหนดกรอบภาระ

งานสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 17 งาน ได้แก่ 1) งานธุรการ 2) งานประชาสัมพันธ์

3) งานการเงินและบัญชี 4) งานพัสดุ 5) งานการเจ้าหนา้ที่และนิติการ 6) งานเลขานกุาร 7) งานบริหารทั่วไป

8) งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน 9) งานอาคารสถานที่ 10) งานยานพาหนะ 11) งานวิเทศสัมพันธ์และ

กิจการอาเซียน 12) งานวางแผนงานและประกันคณุภาพการศกึษา 13) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

14) งานพัฒนาเครือข่ายด้านส่ิงแวดล้อม 15) งานสวัสดิการ 16) งานตรวจสอบภายใน และ

17) งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ดังภาพที่ 4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองกลาง

สํานักงานอธิการบดี



 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองกลาง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ภาพที่ 4 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองกลาง 

15 

สำนักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

- งานบริหารทั่วไป 
 

- งานวางแผนและพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

- งานพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- งานพัฒนาเครือข่าย 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

- งานธุรการ 
 

- งานประชาสัมพันธ์ 
 

- งานยานพาหนะ 
 

- งานมาตรฐานและ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

- งานวิเทศสัมพันธ์
และกิจการอาเซียน 
 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานไฟฟ้าและ
อนุรักษ์พลังงาน 

- งานอาคารสถานที่ 
 

- งานเลขานุการ 

- งานสวัสดิการ 
 

- งานพัสดุ - งานการเงิน - งานการเจ้าหน้าที่
และนิติการ 
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4. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ กองกลาง

ปรัชญา

"มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า"

วิสัยทัศน์

"กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นให้บริการ พัฒนางาน พัฒนาคน

ให้มีคุณภาพ และเป็นหน่วยงานต้นแบบของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและ

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ท้ัง 8 แห่ง"

พันธกิจ

1. พัฒนางานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการที่ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วย

หลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการดําเนินงานตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. พัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม

เป้าประสงค์

1. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. บุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ งานวิจัยและนวัตกรรม

3. บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. บุคลากรมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบงานด้านบริการ โดยการบริหารจัดการท่ีดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใสด้วย

หลักธรรมาภิบาล

2. ยกระดับคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษา

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ตามนโยบายสํานักงานสีเขียว

4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตอาสาเพ่ือพัฒนาสังคม
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กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวทิยาลัยดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้มมหาวิทยาลยัสเีขียว (Green University)

2. พัฒนาระบบงานบุคคลที่เอ้ือต่อการรักษาคนดี คนเก่ง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็น

มืออาชีพ

3. พัฒนากระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพโดยการนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรองรับการเป็น

มหาวิทยาลัยอิเล็กทรอนิกส์

4. พัฒนาองค์กรให้มีระบบบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนากระบวนการสร้างความผูกพันของลูกค้าและบุคลากร

6. พัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา และสร้างสรรค์สังคม
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5. ปรัชญาและภารกิจของงานธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ปรัชญา

“ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจให้บริการ ทํางานอย่างมีระบบ”

ภารกิจของงานธุรการ

งานธุรการ มีภารกิจหลักในการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เริ่มตั้งแต่การรับ-ส่งหนังสือราชการ การจัดทําหนังสือราชการ (การร่างตรวจทาน) การสําเนาเอกสาร

การยืมเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การทําลายเอกสาร และการเกษียณและนําเสนอหนังสือราชการ ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 รวมท้ังการให้บริการ อํานวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อ

ทั้งหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภายใน และงานอื่น ๆ ตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของงาน

ธุรการประกอบด้วย

1. หน่วยลงทะเบียนรับหนังสือราชการ มีหน้าท่ีตรวจสอบหนังสือจัดลําดับความสําคัญและ

ความเร่งด่วนของหนังสือ ลงทะเบียนรับหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือขออนุญาตไปราชการ

ด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เพ่ือนําเสนอให้ผู้บริหารสั่งการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน

เพื่อดําเนินการต่อไป เม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแล้วให้จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม ตามหมวดหมู่ท่ีกําหนดไว้

2. หน่วยลงทะเบียนส่งหนังสือราชการ มีหน้าท่ีตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนของหนังสือ

จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน จัดทําทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบ Manual ควบคู่ไปกับการ

ลงทะเบียนส่งหนังสือด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) เพ่ือให้ผู้บริหารลงนาม

หนังสือ จ่าหน้าซองจดหมาย บรรจุซองจดหมาย เขียนใบนําส่งจดหมายเพื่อจัดส่งไปยังไปรษณีย์

สรุปใบนําส่งจดหมายทุกส้ินเดือนเพื่อทําเรื่องเบิกจ่าย

3. หน่วยจัดทําหนังสือราชการ มีหน้าท่ีจัดทําเอกสารหนังสือราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรอง/

หนังสือราชการโต้ตอบทั่วไป/ประกาศ/คําส่ัง ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

4. หน่วยจัดเก็บและทําลายเอกสาร มีหน้าที่จัดเก็บเอกสาร โดยแบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บตาม

คู่มือการจัดเก็บเอกสารของฝ่ายธุรการ เริ่มจากการนําเอกสารที่ดําเนินการแล้วมาลงรหัสจัดเก็บ และให้

จัดเก็บเอกสารด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) จากน้ันนํารหัสจัดเก็บไปลงใน

ทะเบียนลงรับ-ส่งเอกสาร และนํารวบรวมเก็บเข้าแฟ้มจัดเก็บตามหมวดหมู่ ทําลายหนังสือโดยสํารวจ

หนังสือท่ีครบกําหนดอายุการเก็บในปีนั้น โดยปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ
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5. หน่วยแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ ควบคุม ดูแล

ดําเนินการและประสานงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการของงานธุรการ และการดําเนินการตามแผน/

โครงการของงานธุรการ และรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ีสํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัยมอบหมาย

โดยมีขอบข่ายในการดําเนินงาน ได้แก่
1. ลงทะเบียน รับ - ส่งหนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการ

ภายใน (หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือที่หน่วยงานภายนอกส่งมาถึงมหาวิทยาลัยฯ หนังสือ

ราชการภายใน คือ หนังสือท่ีบุคลากร นักศึกษา และคณะ สถาบัน สํานักต่าง ๆ ส่งถึงมหาวิทยาลัยฯ

2. ลงทะเบี ยนรับหนั งสื อขออนุญาตไปราชการ ด้วยระบบสํ านัก งานอัต โน มัติ

(e-Office Automation)

3. แจ้งคําสั่ง หนังสือราชการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ ตามท่ีผู้บริหารสั่งการไว้

ในหนังสือ โดยจะถ่ายเอกสารเก็บสําเนาไว้ที่งานธุรการ หรือบางเรื่องจะมอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

โดยตรงเป็นผู้จัดเก็บ

4. บันทึกเสนอความเห็นในหนังสือราชการ เพื่อนําเสนอผู้บริหารตามสายงานเพื่อให้

ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ

5. จัดทําหนังสือราชการ คําส่ัง ประกาศ ของมหาวิทยาลัย (ร่าง พิมพ์ ตรวจทาน)

6. จัดเก็บรักษาหนังสือราชการ โดยแบ่งหมวดหมู่การจัดเก็บตามคู่มือการจัดเก็บเอกสาร

ของฝ่ายธุรการเริ่มจากการนําเอกสารที่ดําเนินการแล้วมาลงรหัสจัดเก็บ – จากน้ัน นํารหัสจัดเก็บ

ไปลงในทะเบียนลงรับ - ส่งเอกสาร และนํารวบรวมเก็บเข้าแฟ้มจัดเก็บตามหมวดหมู่

7. ให้ยืมและทําลายหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

พ.ศ. 2526

8. บริการข้อมูลงานสืบค้นและติดตามเอกสารท่ีนําเสนอผู้บริหารสั่งการ ให้แก่หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อสอบถาม

9. บริการรับส่งจดหมายราชการและพัสดุไปรษณีย์นําของมหาวิทยาลัย (ซึ่งเป็นของ

หน่วยงานคณะ / สถาบัน / สํานัก ฝ่ายต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวบรวมนําส่งไปรษณีย์ทุกวัน

10. ดําเนินการทําเรื่องขอเบิกจ่ายค่าฝากส่งไปรษณีย์เป็นรายเดือน

11. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย

12. จัดซ้ือวัสดุสํานักงานที่ใช้ประจํางานธุรการ สํานักงานอธิการบดี
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13. จัดทําหนังสือแจ้งเวียนคณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ นักการภารโรง

เพื่อทราบและขอความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆ

14. ตรวจทานหนังสือส่งออกของคณะ / สถาบัน / สํานัก ก่อนนําเสนอผู้บริหารลงนาม

15. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการงานธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

ภาพท่ี 5 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการงานธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

กองกลาง

งานธุรการ

หน่วยลงทะเบียน

รับหนังสือราชการ

หน่วยลงทะเบียน

ส่งหนังสือราชการ

หน่วยจัดทํา

หนังสือราชการ

หน่วยจัดเก็บและ

ทําลายเอกสาร

หน่วยแผนงาน งบประมาณ

และประกันคุณภาพการศึกษา



ส่วนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

การจัดทํ าหนังสือราชการอิ เล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบสํา นักงานอัตโนมั ติ (e-Office

Automation) มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ปัจจุบันไ ด้ก้าว สู่ยุคดิจิ ทัล (Digital Era) หรือยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ทําให้ เกิด

การเปล่ียนแปลงการใช้ชีวิตของประชากรทั่วโลก มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการ

ทํางานเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้ยังมีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อจัดการข้อมูลต่าง ๆ

ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ทําให้เกิดความแม่นยํา สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดและ

ค่าใช้จ่าย สามารถติดตามและตรวจสอบการทํางานอย่างเป็นระบบ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ยิ่งส่งผลให้หน่วยงานต่าง ๆ

ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทํา การรับ-ส่งหนังสือราชการ

รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ทําให้สามารถเข้าถึงเอกสารท่ีเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง

สามารถบริหารจัดการเอกสารผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต อีกทั้ง

ยังเป็นการลดการสัมผัสเอกสาร หรืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการ

รับเชื้อไวรัส และเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรได้พัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offie Automation)

ขึ้นในปี พ.ศ. 2563 โดยงานธุรการ กองกลาง สํานกังานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการดํา

เนินการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงได้จําแนกเป็นหน่วยย่อย ได้แก่ 1) หน่วยลงทะเบียน

รับหนังสือราชการ 2) หน่วยลงทะเ บียนส่งหนัง สือราชการ 3) หน่วยจัดทําหนัง สือราชการ

4) หน่วยจัดเก็บและทําลายเอกสาร 5) หน่วยแผนงาน งบประมาณ และประกันคุณภาพการศึกษา

เ พ่ือสนับสนุนการบริหารงานสารบรรณและดําเนินการภายใต้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560

และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา

ปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถสืบค้นเอกสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้บริหารสามารถสั่งการ

ด้วยลายเซ็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว การจัดเก็บไม่ถูกทําลายหรือสูญหายได้ง่าย ลดพื้นท่ีในการ

จัดเก็บ เอกสารมีความถูกต้องมากย่ิงข้ึน ลดข้ันตอนการทํางานที่ซํ้าซ้อน สามารถให้บริการเอกสารได้

ทันที ประหยัดทรัพยากร บุคลากรสามารถเข้าใช้ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation)
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ได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์สํานักงาน คอมพิวเตอร์พกพา

และแท็บเล็ต

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได้จัดทําประกาศเรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณ

ด้วยระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 งานธุรการ

ได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation)

ในคร้ังนี้ ด้วย ทั้ งนี้ งานธุรการได้ นําหน้าที่ห ลักในการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย

ได้แก่ การจัดทําหนังสือราชการ การลงทะเบียนรับ ลงทะเบียนส่ง จัดเก็บและทําลาย เข้าสู่ระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation) ซึ่งในการปฏิบัติงานด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie

Automation) ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่าง

ถูกต้องแม่นยํา ลดความผิดพลาดของเอกสาร ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัดทําคู่มือการจัดทํา

หนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation) เพื่อช่วยให้

ปฏิบัติงานได้สะดวก สามารถเรียนรู้ และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ซึ่งการดําเนินงานจัดทําหนังสือ

ราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation) มี 6 ข้ันตอน ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การเข้าใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Offiie Automation)

ข้ันตอนท่ี 2 การสร้างหนังสือราชการ

ข้ันตอนท่ี 3 การเสนอหนังสือราชการ

ข้ันตอนท่ี 4 การติดตามสถานะของหนังสือราชการ

ข้ันตอนท่ี 5 แจ้งหนังสือท่ีลงนามแล้วให้ผู้เก่ียวข้องทราบ

ข้ันตอนท่ี 6 รายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Flowchart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ไม่ถูกต้อง 

การจัดทำหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
 (e-Office Automations) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

 
ตรวจทาน 

และออกเลขหนังสือ 

ถูกต้อง 

 

ไม่ถูกต้อง 
ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของหนังสือ 

ถูกต้อง 
A 

เร่ิมทำงาน 

1. เข้าใช้งานระบบสำนักงานอัตโนมัติ 
   (e-Office Automations) 

2. การสร้างหนังสือราชการ 

ผู้จัดทำหนังสือ
ดำเนินการแก้ไข 

ผู้จัดทำหนังสือ
ดำเนินการแก้ไข
เพื่อนำเสนอใหม่ 

3. การเสนอหนังสือราชการ 
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ภาพที่ 6 แผนภูมิปฏิบัติงาน (Flow Chart) 6 ขั้นตอนของจัดทำหนังสือราชการ 

อิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบสำนักงานอัตโนมัติ  (e-Office Automation) 

จบการทำงาน 

A 

ไม่ถูกต้อง ตรวจสอบ 

ความถูกต้องของหนังสือ 

ถูกต้อง 

ผู้จัดทำหนังสือ
ดำเนินการแก้ไข
เพื่อนำเสนอใหม่ 

6. รายงานผลการจัดทำหนังสือราชการ 

5. แจ้งหนังสือที่ลงนามแล้วให้ผู้เก่ียวข้องทราบ 

 

4. การติดตามสถานะของหนังสือราชการ 
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ข้ันตอนที่ 1 การเข้าใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ได้มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล Username และ Password ของ อาจารย์ และบุคลากร ที่ใช้กับ

ระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยฯ ดังนั้น อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถเข้าใช้งานได้ทันที

โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกัน ซ่ึงสามารถเข้าใช้งานได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 เข้าสู่ระบบจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยปฏิบัติดังนี้

1) เข้าสู่เว็บไซต์ https://www.kpru.ac.th โดยเลือกเมนู e-University ดังภาพท่ี 7

ภาพท่ี 7 หน้าจอเว็บไซต์แสดงแถบรายการ e-University

จากภาพท่ี 7 เม่ือเข้าเว็บไซต์แล้ว หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ซ้าย กลาง ขวา

โดยให้ผู้ใช้ไปที่ด้านขวาของจอภาพ ซ่ึงจะปรากฏเมนูย่อยให้เลือก คือ สายตรงอธิการ/ร้องเรียน ให้คลิก

ท่ี e-University เม่ือคลิกแล้วจะปรากฏภาพท่ี 8 ข้ึนมาแทน
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2) เลือกรายการระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร คลิกหมายเลข 2 ระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ (e-Office Automation) ดังภาพท่ี 8 เพื่อเข้าใช้งาน

ภาพท่ี 8 หน้าจอเว็บไซต์รวมระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากร (29 ระบบ)

จากภาพท่ี 8 เป็นหน้าจอภาพที่รวบรวมทุกระบบสารสนเทศออนไลน์ (e-University)

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เลือกใช้ได้ซึ่งมีทั้งหมด 29 ระบบ

ให้คลิกเลือกระบบสํานักงานอัตโนมัติ(e-Office Automation) อยู่ด้านซ้ายบนของจอภาพเม่ือคลิกแล้ว

จะปรากฏภาพที่ 9
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วิ ธี ที่ 2 เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ สํ า นั ก ง า น อั ต โ น มั ติ (e-Office Automation) ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์

https://eoa2.kpru.ac.th จากน้ันเข้าสู่ระบบของผู้ ใช้งานในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office

Automation) สามารถดําเนินการ Login ได้ดังนี้

 กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ท่ีหมายเลข 1 กรอกรหัสผ่าน วัน เดือน ปีเกิด

ในรูปแบบ ววดดปป เช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2535 กรอกเป็น 01012535

 จากน้ันคลิกเข้าสู่ระบบ ที่หมายเลข 3 ดังภาพที่ 9 หากเข้าสู่ระบบสําเร็จจะปรากฏ

หน้าจอท่ีแสดงชื่อผู้ใช้งาน เพื่อพร้อมใช้งานต่อไป ดังภาพท่ี 10

ภาพท่ี 9 การ Login เข้าสู่ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

จากภาพที่ 9 เป็นหน้าจอภาพการกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)
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ภาพท่ี 10 หน้าจอแสดงการ Login เข้าสู่ระบบสําเร็จ

จากภาพที่ 10 เป็นภาพหน้าจอการเข้าสู่ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

สําเร็จจะปรากฏหน้าจอท่ีแสดงผู้ใช้งาน โดยหน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แถบรายการอยู่ทางซ้าย

หน้าจอแสดงผลอยู่ทางขวามือดังภาพ

ปัญหา

ผู้ใช้งานไม่สามารถจดจําเว็บไซต์เข้าใช้งานระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเข้าระบบฯ

แนวทางการแก้ไข

บันทึก เว็บไซต์ https://eoa2.kpru.ac.th เป็นบุ๊กมาร์ก(book marks) ให้สามารถคลิก

เพื่อเข้าใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้อเสนอแนะ

เพิ่มแถบไอคอนทางลัดไว้หน้าเดสก์ทอปของเคร่ืองคอมพิวเตอร์สํานักงาน เพื่อให้สามารถเรียกใช้

ระบบฯ ได้ทันทีหากต้องการ เพือ่ความสะดวกรวดเร็ว
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ข้ันตอนที่ 2 การสร้างหนังสือราชการ

2.1 การเลือกแบบฟอร์มหนังสือราชการ

ผู้ใช้ระบบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ โดยคลิกแบบสร้าง(แนบไฟล์)/คู่มือ

หมายเลข 1 ดังภาพที่ 11 จากนั้นหน้าจอจะปรากฏแบบฟอร์มต่าง ๆ ให้เลือกดาวน์โหลด

ซึ่งประกอบด้วย หนังสือภายใน (ทั่วไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) หนังสือภายนอก คําส่ัง

ประกาศ ดังภาพที่ 12 ผู้ใช้ระบบสามารถคลิกหนังสือท่ีต้องการดาวน์โหลด จากน้ัน หนังสือจะถูก

บันทึกลงท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน

ภาพท่ี 11 หน้าจอดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ

จากภาพที่ 11 หน้าจอจะแสดงแถบรายการหนังสือราชการ ประกอบไปด้วย การขอ

ไปราชการและการลา หนังสือราชการ หนังสือเข้า(แจ้งเพ่ือทราบ) สําเนาคําสั่ง (คําสั่ง) ประกาศ

แบบสร้าง(แนบไฟล์) /คู่มือ ระบบบริการแจ้งเตือน อนุมัติไปราชการและการลา รายงาน มอบหมาย

งานแทน คลิกแบบสร้าง(แนบไฟล์) /คู่มือ
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ภาพท่ี 12 ไฟล์แบบฟอร์มหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ จากระบบ

จากภาพท่ี 12 หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านซ้ายจะเป็นแถบรายการ ด้านขวาจะแสดง

ไฟล์แบบฟอร์มหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือภายในทั่วไป หนังสือภายใน

(เรียนอธิการบดี) หนังสือภายนอก คําส่ัง ประกาศ
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แบบฟอร์มของหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้

1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑ

เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือ

ที่มีถึงบุคคลภายนอก ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายนอก ดังภาพที่ 13 และตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือภายนอก (ภาษาอังกฤษ) ดังภาพท่ี 14

ภาพท่ี 13 แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือภายนอก ชั้นความลับ : ปกติ

จากภาพท่ี 13 หนังสือภายนอกประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน ดังนี้ (1) ส่วนหัวหนังสือ

ราชการ ได้แก่ ท่ี วันที่ ท่ีอยู่ส่วนราชการ เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งท่ีส่งมาด้วย (2) ส่วนของข้อความท่ี

เป็นเหตุ ได้แก่ เนื้อหาเวียน 1-2 (3) ส่วนของข้อความที่เป็นจุดประสงค์ เนื้อหาเวียน 3 (4) ส่วนท้าย

หนังสือ ได้แก่ ผู้ลงนาม ตําแหน่งวันที่ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
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ภาพท่ี 14 แบบฟอร์มตัวอย่าง หนังสือภายนอก (ภาษาอังกฤษ)

จากภาพที่ 14 หนัง สือภายนอก (ภาษาอังกฤษ) ประกอบด้วยส่วนสํา คัญ 4 ส่วน

ดังน้ี 1) ส่วนหัวหนังสือราชการ ได้แก่ ที่ วันที่ ที่อยู่ส่วนราชการ เรื่อง เรียน สิ่งที่ส่งมาด้วย

2) ส่วนของข้อความที่เป็นเหตุ ได้แก่ เนื้อหาเวียน 1-2 3) ส่วนของข้อความที่เป็นจุดประสงค์ เนื้อหา

เวียน 3 4) ส่วนท้ายหนังสือ ได้แก่ ผู้ลงนาม ตําแหน่งวันที่ ชื่อผู้ติดต่อ โทรศัพท์ จดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์



33

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก

เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ

ซ่ึงสามารถแบ่งได้ดังนี้

2.1 หนังสือภายใน (ท่ัวไป) ตัวอย่างหนังสือภายใน (ท่ัวไป) ดังภาพท่ี 15

ภาพท่ี 15 แบบฟอร์มตัวอย่าง หนังสือภายใน (ท่ัวไป)

จากภาพที่ 15 เป็นแบบฟอร์มตัวอย่าง หนังสือภายใน (ท่ัวไป) ประกอบไปด้วยโครงสร้าง

3 ส่วน คือ 1) ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษที่มีคําว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงกึ่งกลางกระดาษ)

และมีครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ และมีส่วนสําคัญประกอบด้วย

ชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ท่ี วันที่ เรื่อง คําขึ้นต้น 2) ข้อความ ให้มีสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจน

และเข้าใจง่าย 3) ลงชื่อและตําแหน่ง เช่นเดียวกับหนังสือภายนอก
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2.2 หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ตัวอย่างหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

ดังภาพท่ี 16

ภาพท่ี 16 แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

จากภาพที่ 16 เป็นแบบฟอร์มตัวอย่าง หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)ประกอบไปด้วย

โครงสร้าง 3 ส่วน คือ 1) ส่วนหัวหนังสือ จะใช้กระดาษที่มีคําว่า บันทึกข้อความ (อยู่ตรงก่ึงกลาง

กระดาษ) และมีครุฑ ขนาด 1.5 ซม. อยู่ด้านซ้ายมือเหนือส่วนราชการ และมีส่วนสําคัญประกอบด้วย

ชื่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง ท่ี วันที่ เรื่อง คําขึ้นต้น 2) ข้อความ ให้มีสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจน

และเข้าใจง่าย 3) ลงชื่อและตําแหน่ง เช่นเดียวกับหนังสือภายนอก



35

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใช้ประทับตรา แทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตราหนังสือประทับตราให้ใช้ทั้งระหว่างส่วนราชการ

กับส่วนราชการ และระหว่างราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ตัวอย่าง

หนังสือประทับตรา ดังภาพท่ี 17

ภาพท่ี 17 แบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือประทับตรา

จากภาพที่ 17 เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือประทับตราประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน

ดังนี้ 1) ส่วนหัวหนังสือ 2) ส่วนของข้อความที่เป็นเหตุหรือจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 3) ส่วนท้าย

หนังสือ หนังสือประทับตราใช้ กระดาษครุฑ ซึ่งอาจเป็นกระดาษตราครุฑนูน หรือครุฑปั้ม หรือ ครุฑ

พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ขนาดครุฑสูง 3 เซนติเมตร และครุฑควรอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ ตราส่วน

ราชการประทับใช้หมึกสีแดง



36

4. หนังสือสั่งการ (คําส่ัง) มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) คําสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง

การให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ 2) ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจ

หน้าท่ีได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการ

ประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ 3) ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดย

อาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ ในกรณีน้ีผู้เขียนขอยกตัวอย่าง

เฉพาะแบบฟอร์มตัวอย่างคําสั่ง ดังภาพท่ี 18

ภาพท่ี 18 แบบฟอร์มตัวอย่างคําสั่ง

จากภาพที่ 18 แบบฟอร์มตัวอย่างคําสั่ง มีรายละเอียดดังน้ี 1) ส่วนราชการที่ออกคําส่ัง

2) เรื่องท่ีออกคําส่ัง 3) ข้อความของคําสั่ง 4) วันท่ีออกคําส่ัง 5) ลายมือช่ือผู้ออกคําสั่ง 6) ตําแหน่ง

ของผู้ออกคําสั่ง
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5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 1) ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือ

ชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 2) แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทาง
ราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจน
โดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 3) ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ      
ในกรณีนี้ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเฉพาะแบบฟอร์มตัวอย่างประกาศ ดังภาพท่ี  19 

 

 
ภาพที่ 19 แบบฟอร์มตัวอย่างประกาศ 

 
จากภาพท่ี 19 เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างประกาศ มีรายละเอียดดังนี้ 1) ส่วนราชการท่ีออกประกาศ 

2) เรื ่องที ่ออกประกาศ 3) ข้อความของประกาศ 4) วันที ่ประกาศ 5) ลายมือชื ่อผู ้ออกประกาศ               
6) ตำแหน่งของผู้ออกประกาศ 
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 2.2 การสร้างหนังสือราชการ 
การสร้างหนังสือราชการ ได้แก่ หนังสือภายนอก บันทึกข้อความ หนังสือประทับตรา หนังสือ    

ส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้จัดทำกระดาษตราครุฑ และกระดาษบันทึกข้อความโดยใช้โปรแกรมการ
พิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้จัดทําให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ (แบบท่ี 28) และแบบของ
กระดาษบันทึกข้อความ (แบบที่ 29) ท้ายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
โดยมีรายละเอียดดังนี้           

                                                 
1. หนังสือภายนอก  

1.1 หนังสือภายนอก (สร้างแบบปกติ) 
1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 และ

เลือกสร้างหนังสือภายนอก หมายเลข 3 และคลิกท่ี สร้าง หมายเลข 4 ดังภาพท่ี 20 

 

ภาพที่ 20 หน้าจอการเลือกหนังสือภายนอก 

จากภาพที่ 20 หน้าจอภาพการสร้างหนังสือภายนอก (แบบปกติ) จะมีรายละเอียดจำแนกตาม
ประเภทของหนังสือราชการได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน(ท่ัวไป) หนังสือภายใน(เรียนอธิการบดี) 
และคำส่ัง 

 

 



 
39 

 
  2) เลือกการสร ้างหนังสือ กรณีสร ้างแบบปกติ ให้คลิกที ่ป ุ ่มสร ้างหมายเลข 5            
แล้วจะปรากฏหน้าจอให้กรอกข้อมูล ดังภาพท่ี 21 

 

ภาพที่ 21 หน้าจอการเลือกสร้างหนังสือภายนอก (แบบปกติ) 

จากภาพท่ี 21 หน้าจอภาพแสดงเลือกสร้างหนังสือภายนอก (แบบปกต)ิ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ด้านบนแสดงปุ่มสร้าง สร้างแนบไฟล์ ส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่าง แสดงเลขอ้างอิง เลขหนังสือ ถึง เรื่อง 

3) กรอกข้อมูลเรื่อง เรียน อ้างถึง ย่อหน้าท่ี 1 ลงในช่องว่าง  ให้ครบถ้วน 

 

ภาพที่ 22 หน้าจอการสร้างหนังสือภายนอก (แบบปกต)ิ 

จากภาพท่ี 22 เมื่อคลิกปุ่มสร้าง จะปรากฏหน้าจอสร้างหนังสือภายนอก โดยมีรายละเอียด           
เลขอ้างอิง ท่ี วันท่ี เวลา เรื่อง เรียน อ้างถึง ย่อหน้าท่ี 1 - ย่อหน้าท่ี 3 ตามลำดับ 
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  4) จากนั้นคลิกที่เครื ่องหมาย  เพื่อเลือกชื่อผู้ลงนาม ท่ีหมายเลข 6 ดังภาพที่ 23    
จะปรากฏหน้าต่างรายช่ือผู้ลงนาม ดังภาพท่ี 24 

 

 

ภาพที่ 23 การเลือกชื่อผู้ลงนาม 

จากภาพที ่ 23 ภาพหน้าจอการเลือกผู ้ลงนาม มีรายละเอียดของข้อพิจารณา คำลงท้าย             
ช่ือผู้ลงนาม ตำแหน่งบรรทัดท่ี 1-3 ตามลำดับ  
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5) หากต้องการค้นหาชื่อผู ้ลงนามดังภาพที่ 24 ให้กรอกชื่อ หรือ นามสกุล ที่ช่อง

หมายเลข 7 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ลงนาม ตามช่ือ หรือ นามสกุลท่ีค้นหา คลิกเลือกชื่อผู้ลงนามท่ีต้องการ
แล้วกดปุ่มเลือกหมายเลข 8 ผู้ลงนามท่ีเลือกจะไปปรากฏท่ีช่องผู้ลงนาม จากนั้นใส่ตำแหน่งของผู้ลงนาม
ให้ถูกต้อง ตรงตำแหน่งบรรทัดท่ี 1 หากตำแหน่งมีความยาวมาก ให้แบ่งเป็นตำแหน่งบรรทัดท่ี 2 และ 3 
ตามลำดับ ดังภาพท่ี 25 

 
 

 

ภาพที่ 24 การค้นหาผู้ลงนาม 

จากภาพท่ี 24 หน้าจอแสดงการค้นหาเลือกชื่อ / สกุลผู้ลงนาม ตำแหน่ง และปุ่มเลือก  
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6) หากต้องการเลือกชั ้นความเร ็วของหนังสือ ดังภาพที ่ 25 ให้คลิกเลือก หมายเลข 9                       

และ ชั้นความลับ หมายเลข 10 ต้องการเพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วยให้คลิกที่ปุ่มหมายเลข 11 จะปรากฏหน้าจอ            
ดังภาพท่ี 25 

 

ภาพที่ 25 การเลือกชั้นความเร็ว ช้ันความลับ และเพิ่มส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จากภาพที ่ 25 หน้าจอการเลือกชั ้นความเร็วและชั ้นความลับ ซึ ่งเป็นส่วนที ่ต่อท้ายจาก            
ชื ่อผู ้ลงนาม ซึ่งชั ้นความเร็วและความลับจะมีระดับให้เลือกจากแถบด้านล่างแถบสีฟ้าเป็นปุ่มคลิก          
+เพิ่มส่ิงท่ีส่งมาด้วย หากเพิ่มส่ิงท่ีส่งมาด้วย จะแสดงรายการลำดับ เรื่องท่ีแนบมาด้วย ไฟล์ ลบ 
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  7) กรอกเรื ่องที ่แนบมาด้วย ที ่ช ่องหมายเลข 12 แล้วคลิกเลือกไฟล์ที ่ต้องการ                
ท่ีหมายเลข 13 ชื่อไฟล์จะปรากฏหลังปุ่ม Choose File จากนั้น กดแนบไฟล์ที ่หมายเลข 14 คลิกท่ี           
ปุ่มเพิ่มไฟล์ ท่ีหมายเลข 15 ดังภาพท่ี 26 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอดังภาพท่ี  27 

 

ภาพที่ 26 การกรอกเรื่องและเอกสารท่ีแนบมาด้วย 

จากภาพที่ 26 หน้าจอการกรอกเรื ่องที่แนบมาด้วย และแนบไฟล์ สิ ่งที ่ส่งมาด้วย จะปรากฏ
รายละเอียดได้แก่ เรื ่องที่แนบมาด้วย ผู้ให้ต้องพิมพ์รายละเอียดของเรื ่องที่แนบมาด้วย แนบไฟล์           
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ปุ่ม Choose File และแนบไฟล์ 

8) ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้น กดบันทึก ท่ีหมายเลข 16 ดังภาพที่ 27 ระบบ    
จะบันทึกข้อมูลการสร้างหนังสือและปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 28 

 

ภาพที่ 27 การตรวจสอบข้อมูลและกดบันทึก 

จากภาพที่ 27 หน้าจอแสดงรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย มีรายละเอียด ได้แก่ ลำดับ เรื่องที่แนบมา
ด้วย ไฟล์  ลบ ปุ่มบันทึก ยกเลิก/กลับหน้าหลัก 
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   9) การพิมพ์หนังสือภายนอก ดังภาพที่ 28 หากต้องการดูตัวอย่างหนังสือที่สร้างขึ้นให้
กดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ท่ีหมายเลข 17 แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพท่ี 29 หากต้องการไปยังหน้าหลัก 
ให้กดท่ีหมายเลข 18 จะกลับสู่หน้าหลัก ของการสร้างหนังสือ ดังภาพท่ี 30  

 

 

ภาพที่ 28 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก 

จากภาพท่ี 28 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายนอก มีปุ่มสีเขียว 2 ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ พิมพ์หนังสือ
ตัวอย่าง ปุ่มล่าง ปุ่มกลับหน้าหลัก 
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ภาพท่ี 29 ตัวอย่างหนังสือภายนอก

จากภาพท่ี 29 หน้าจอตัวอย่างหนังสือภายนอก มีรายละเอียดประกอบด้วย ท่ี ส่วนราชการ เรื่อง

เรียน อ้างถึง เนื้อเรื่อง คําลงท้าย ผู้ลงนาม และหน่วยงานท่ีออกหนังสือภายนอก
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10) หากเรื่องยังไม่ถูกส่งดําเนินการในข้ันตอนถัดไป สามารถทําการแก้ไขข้อมูล

ได้โดยคลิกหมายเลข 19

11) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเร่ืองไปขั้นตอนถัดไปให้คลิกที่ช่อง

หมายเลข 20 และกดปุ่ม ส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 21 ดังภาพที่ 30 จากนั้นหนังสือจะถูกส่งไปยังผู้

ตรวจทาน

ภาพท่ี 30 หน้าจอการส่งตรวจทาน

จากภาพท่ี 30 เมื่อพิมพ์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งตรวจทาน

ไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ สร้าง

สร้างแนบไฟล์ และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ

ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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1.2 หนังสือภายนอก (สร้างแนบไฟล์)

1) ดาวน์โหลดไฟล์ จากเมนู แบบสร้าง(แนบไฟล์)/คู่มือ จากนั้นคลิกสร้างแนบไฟล์

ท่ีหมายเลข 1 แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายการ ดังภาพท่ี 31

ภาพท่ี 31 หน้าจอแนบไฟล์หนังสือ

จากภาพท่ี 31 หน้าจอแสดงการแนบไฟล์หนังสือ ประกอบไปด้วย ด้านบน คือ สร้าง

สร้าง(แนบไฟล์) และส่งตรวจทาน

2) จากนั้นเลือกประเภทหนังสือ ที่หมายเลข 2 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยการ

จัดพิมพ์หนังสือราชการไว้ล่วงหน้า หรือ จัดเก็บไฟล์หนังสือราชการเดิมไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้สามารถ

เรียกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ จากนั้นทําการแนบไฟล์หนังสือโดยการกด Choose file ท่ีหมายเลข 3

แล้วกดแนบไฟล์ตามหมายเลข 4 ดังภาพท่ี 32
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ภาพท่ี 32 หน้าจอการเลือกประเภทหนังสือและการแนบไฟล์สร้างหนังสือ

จากภาพที่ 32 เป็นภาพหน้าจอการเลือกประเภทหนังสือและการแนบไฟล์สร้างหนังสือ

มีรายละเอียดประเภทหนังสือ หนังสือภายนอกทั่วไป หนังสือประทับตรา และหนังสือรับรอง
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3) จากนั้นคลิกท่ีเครื่องหมาย เพื่อเลือกชื่อผู้ลงนาม ท่ีหมายเลข 5 ดังภาพที่ 33

จะปรากฏหน้าต่างรายช่ือผู้ลงนาม ดังภาพที่ 34

ภาพท่ี 33 การเลือกผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 33 ภาพหน้าจอการเลือกผู้ลงนาม มีรายละเอียดของข้อพิจารณา คําลงท้าย

ชื่อผู้ลงนาม ตําแหน่งบรรทัดท่ี 1-3 ตามลําดับ
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4) หากต้องการค้นหาชื่อผู้ลงนามดังภาพท่ี 34 ให้กรอกชื่อ หรือ นามสกุล ที่ช่อง

หมายเลข 6 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ลงนาม ตามชื่อ หรือ นามสกุลที่ค้นหา คลิกเลือกชื่อผู้ลงนามท่ีต้องการ

แล้ว กดปุ่มเลือกหมายเลข 7 ผู้ลงนามที่เลือกจะไปปรากฏที่ช่องผู้ลงนาม จากนั้นใส่ตําแหน่งของผู้ลงนาม

ให้ถูกต้อง ตรงตําแหน่งบรรทัดท่ี 1 หากตําแหน่งมีความยาวมาก ให้แบ่งเป็นตําแหน่งบรรทัดท่ี 2 และ 3

ตามลําดับ ดังภาพท่ี 35

ภาพท่ี 34 การค้นหาผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 34 หน้าจอแสดงการค้นหาเลือกชื่อ / สกุลผู้ลงนาม ตําแหน่ง และปุ่มเลือก
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5) หากต้องการเลือกชั้นความเร็วของหนังสือ ดังภาพท่ี 35 ให้คลิกเลือก หมายเลข 8

และช้ันความลับ หมายเลข 9 ต้องการเพ่ิมสิ่งที่ส่งมาด้วยให้คลิกที่ปุ่มหมายเลข 10 จะปรากฏหน้าจอ

ดังภาพท่ี 36

ภาพท่ี 35 การเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ และเพ่ิมส่ิงท่ีส่งมาด้วย

จากภาพที่ 35 หน้าจอการเลือกช้ันความเร็วและช้ันความลับ ซึ่งเป็นส่วนท่ีต่อท้ายจาก

ชื่อผู้ลงนาม ซ่ึงช้ันความเร็วและความลับจะมีระดับให้เลือกจากแถบ ด้านล่างแถบสีฟ้าเป็นปุ่มคลิก

+เพิ่มสิ่งท่ีส่งมาด้วย หากเพ่ิมส่ิงท่ีส่งมาด้วย จะแสดงรายการลําดับ เรื่องท่ีแนบมาด้วย ไฟล์ ลบ
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6) การกรอกชื่อสิ่งที่แนบมาด้วย ที่หมายเลข 11 และกดปุ่ม Choose File ที่หมายเลข

12 เลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม แนบไฟล์ ที่หมายเลข 13 จากน้ันกดเพิ่มไฟล์ ที่หมายเลข 14

ดังภาพท่ี 36

ภาพท่ี 36 การระบุเรื่อง เลือกเอกสารแนบ และเพ่ิมไฟล์

จากภาพท่ี 36 ภาพหน้าจอการระบุเ ร่ือง เลือกเอกสารแนบ และเพ่ิมไฟล์มีรายละเอียด

เรื่องท่ีแนบมาด้วย แนบไฟล์ สิ่งท่ีส่งมาด้วย โดยมีปุ่ม Choose File และ ปุ่มแนบไฟล์

7) ไฟล์ที่แนบมา จะปรากฏดังภาพที่ 37 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบแล้ว กดสร้างหนังสือ

ที่หมายเลข 15 สามารถพิมพ์หนังสือตัวอย่าง หรือกลับสู่หน้าหลัก โดยมีวิธีเหมือกันกับการสร้างหนังสือ

ภายนอก (แบบปกติ)

ภาพท่ี 37 หน้าจอแสดงรายการเรื่องที่แนบมาด้วย

จากภาพที่ 37 ภาพหน้าจอแสดงรายการเร่ืองที่แนบมาด้วยแสดงรายละเอียดของลําดับ เรื่องที่

แนบมาด้วย ไฟล์ ลบ



53

8) การพิมพ์หนังสือภายนอก ดังภาพท่ี 38 หากต้องการดูตัวอย่างหนังสือท่ีสร้างขึ้นให้กดพิมพ์

หนังสือตัวอย่าง ท่ีหมายเลข 16 แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพท่ี 39 หากต้องการไปยังหน้าหลัก

ให้กดท่ีหมายเลข 17 จะกลับสู่หน้าหลัก ของการสร้างหนังสือ ดังภาพท่ี 40

ภาพท่ี 38 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลักของระบบ

จากภาพท่ี 38 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายนอก มีปุ่มสีเขียว 2 ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ พิมพ์หนังสือ

ตัวอย่าง ปุ่มล่าง ปุ่มกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 39 ตัวอย่างหนังสือภายนอก (สร้างแนบไฟล์)

จากภาพที่ 39 หน้าจอตัวอย่างหนังสือภายนอก มีรายละเอียดประกอบด้วย ที่ ส่วนราชการ

เรื่อง เรียน อ้างถึง เนื้อเรื่อง คําลงท้าย ผู้ลงนาม และหน่วยงานท่ีออกหนังสือภายนอก
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9) หากเรื่องยังไม่ถูกส่งดําเนินการในขั้นตอนถัดถัดไป สามารถทําการแก้ไขข้อมูล

ได้โดย คลิกหมายเลข 18

10) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเร่ืองไปขั้นตอนถัดไปให้คลิกที่ช่อง

หมายเลข 19 และกดปุ่ม ส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 20 ดังภาพท่ี 40 จากน้ันหนังสือจะถูกส่งไปยัง

ผู้ตรวจทาน

ภาพท่ี 40 หน้าจอการส่งตรวจทาน

จากภาพท่ี 40 เมื่อพิมพ์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งตรวจทาน

ไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ สร้าง

สร้าง(แนบไฟล์) และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ

ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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1.3 หนังสือภายนอก (หนังสือเวียน)

1) การทําหนังสือเวียน ดังภาพที่ 41 ให้คลิกเมนูสร้างเหมือนกับการสร้างหนังสือ

ภายนอก (สร้างปกติ) แต่ให้คลิกเลือกหนังสือเวียนท่ีหมายเลข 1 แล้วกดที่เครื่องหมาย ท่ีหมายเลข

2 จากนั้นกรอกข้อมูลตามช่องต่าง ๆ ที่หมายเลข 3 หากต้องการเวียนมากกว่า 1 หน่วยงาน

ให้กดท่ีเครื่องหมาย อีกครั้ง

2) จากน้ันทําตามขั้นตอนของการสร้างหนังสือ ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น จากน้ันคลิก

ท่ีเครื่องหมาย เพื่อเลือกชื่อผู้ลงนาม ท่ีหมายเลข 4 แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อผู้ลงนาม

ภาพท่ี 41 การเลือกสร้างหนังสือเวียน

จากภาพท่ี 41 หน้าจอภาพการสร้างหนังสือภายนอก (หนังสือเวียน) แสดงปุ่มคลิกหนังสือเวียน

เลือกจากประวัติการเวียน ชื่อผู้ลงนาม



57

3) กรณีต้องการค้นหาช่ือผู้ลงนามให้ กรอกชื่อ หรือ นามสกุล ท่ีช่องหมายเลข 5

แล้วกด ดังภาพท่ี 42

4) คลิกเลือกผู้ลงนามที่ต้องการแล้วกดปุ่มเลือก หมายเลข 6 จากนั้นใส่ตําแหน่งของผู้ลง

นามให้ถูกต้อง ตรงตําแหน่งบรรทัดที่ 1 หากตําแหน่งมีความยาวมาก ให้แบ่งเป็นตําแหน่งบรรทัดที่ 2

และ 3 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 43

ภาพท่ี 42 ตัวอย่างการค้นหาชื่อผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 42 หน้าจอแสดงการค้นหาเลือกชื่อ / สกุล ผู้ลงนาม ตําแหน่ง และปุ่มเลือก

5

6
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5) ต้องการเลือกชั้นความเร็วของหนังสือให้คลิกเลือก หมายเลข 7 และชั้นความลับ

หมายเลขท่ี 9 ต้องการเพ่ิมสิ่งที่ส่งมาด้วยให้คลิกท่ีปุ่มหมายเลข 9 ดังภาพท่ี 43

ภาพท่ี 43 ตัวอย่างการเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ และส่ิงท่ีส่งมาด้วย

จากภาพท่ี 43 หน้าจอภาพการเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ สิ่งท่ีส่งมาด้วย และ ชื่อผู้ลงนาม

ตําแหน่งผู้ลงนามบรรทัดที่ 1-3 ตามลําดับ

6) กรอกเร่ืองที่แนบมาด้วย ที่หมายเลข 10 และคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการที่หมายเลข 11

แล้วกดแนบไฟล์ที่หมายเลข 12 จากน้ันคลิกท่ีปุ่มเพิ่มไฟล์ ที่หมายเลข 13 ดังภาพที่ 44 แล้วจะปรากฏ

รายการไฟล์ ดังภาพท่ี 45

ภาพท่ี 44 การกรอกเร่ืองที่แนบมาด้วย

จากภาพท่ี 44 หน้าจอภาพการกรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด เรื่องท่ีแนบ แนบ

ไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Choose File และแนบไฟล์

7 8

9
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7) ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนจากน้ัน กดบันทึกหมายเลขที่ 14 ดังภาพที่ 45 แล้วจะ

ปรากฏหน้าจอให้พิมพ์หนังสือตัวอย่าง

ภาพท่ี 45 หน้าจอแสดงรายการเรื่องที่แนบมาด้วย

จากภาพท่ี 45 เม่ือกดเพ่ิมไฟล์แล้ว หน้าจอจะแสดงรายการเอกสารสิ่งท่ีเพ่ิมมาด้วย โดยจัดเรียง

ตามลําดับ ชื่อเรื่องท่ีแนบมาด้วย ไฟล์ ลบ โดยมีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ บันทึก และยกเลิก/กลับหน้าหลัก

8) การพิมพ์หนังสือภายนอก ดังภาพที่ 46 หากต้องการดูตัวอย่างหนังสือที่สร้างขึ้นให้

กดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ที่หมายเลข 15 แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพที่ 47 หากต้องการไปยังหน้าหลัก

ให้กดท่ีหมายเลข 16 จะกลับสู่หน้าหลัก ของการสร้างหนังสือ ดังภาพท่ี 48

ภาพท่ี 46 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและการกลับหน้าหลักของระบบ

จากภาพท่ี 46 หน้าจอการพิมพ์หนังสือตัวอย่างและการกลับหน้าหลักของระบบ มีปุ่มสีเขียว 2

ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ พิมพ์หนังสือตัวอย่าง ปุ่มกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 47 ตัวอย่างหนังสือภายนอก (หนังสือเวียน)

จากภาพที่ 47 หน้าจอภาพหนังสือภายนอก (หนังสือเวียน) ที่ ส่ังพิมพ์จากระบบสํานักงาน

อัตโนมัติมีรายละเอียด ที่ ส่วนราชการ เร่ือง เรียน อ้างถึง เน้ือเร่ือง คําลงท้าย ผู้ลงนาม และหน่วยงาน

ผู้ออกหนังสือราชการภายนอก
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9) กรณีเร่ืองยังไม่ถูกส่งดําเนินการในขั้นตอนถัดไป สามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้โดย

คลิกหมายเลข 17

10) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเรื่องไปลําดับถัดไปให้คลิกเลือก

หมายเลข 18 จะปรากฏเครื่องหมาย ในช่องที่เลือก จากนั้นกดปุ่ม ส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 19

ดังภาพท่ี 48

ภาพท่ี 48 การส่งตรวจทานหนังสือภายนอก (หนังสือเวียน)

จากภาพท่ี 48 เมื่อพิมพ์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งตรวจทาน

ไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ สร้าง สร้างแนบ

ไฟล์ และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี

ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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1.4 หนังสือภายนอก (หนังสือประทับตรา)

1) ดาวน์โหลดไฟล์ จากเมนู แบบสร้าง(แนบไฟล์)/คู่มือ จากนั้นคลิกสร้างแนบไฟล์

เหมือนกับการสร้างหนังสือภายนอก (สร้างแนบไฟล์) ที่หมายเลข 1 แล้วจะปรากฏหน้าต่างรายการ

ดังภาพท่ี 49

ภาพท่ี 49 หน้าจอสร้างหนังสือ (แนบไฟล์)

จากภาพท่ี 49 หน้าจอแสดงการแนบไฟล์หนังสือ ประกอบไปด้วย ด้านบน คือ สร้าง

สร้าง(แนบไฟล์) และส่งตรวจทาน

2) จากนั้นเลือกประเภทหนังสือประทับตรา ท่ีหมายเลข 2 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

และทําการแนบไฟล์หนังสือโดยการกดเลือกไฟล์ที่หมายเลข 3 แล้วกดแนบไฟล์ตามหมายเลข 4

ดังภาพ 50

ภาพท่ี 50 หน้าจอการเลือกประเภทหนังสือและแนบไฟล์หนังสือ

จากภาพที่ 50 เป็นหน้าจอการเลือกประเภทหนังสือและแนบไฟล์หนังสือมีรายละเอียด

ประเภทหนังสือ หนังสือภายนอกทั่วไป หนังสือประทับตรา และหนังสือรับรอง
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3) จากนั้นคลิกท่ีเครื่องหมาย เพื่อเลือกชื่อผู้ลงนาม ท่ีหมายเลข 5 ดังภาพที่ 51

จะปรากฏหน้าต่างรายช่ือผู้ลงนาม ดังภาพที่ 52

ภาพท่ี 51 การเลือกผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 51 ภาพหน้าจอการเลือกผู้ลงนาม มีรายละเอียดของข้อพิจารณา คําลงท้าย

ชื่อผู้ลงนาม ตําแหน่งบรรทัดท่ี 1-3 ตามลําดับ
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4) หากต้องการค้นหาชื่ อ ผู้ลงนามดั งภาพที่ 52 ใ ห้กรอกชื่ อ หรือ นามสกุล

ที่ช่องหมายเลข 6 ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ลงนาม ตามชื่อ หรือ นามสกุลท่ีค้นหา คลิกเลือกชื่อผู้ลงนาม

ท่ีต้องการแล้ว กดปุ่มเลือกหมายเลข 7 ผู้ลงนามท่ีเลือกจะไปปรากฏท่ีช่องผู้ลงนาม จากนั้นใส่ตําแหน่ง

ของผู้ลงนามให้ถูกต้อง ตรงตําแหน่งบรรทัดที่ 1 หากตําแหน่งมีความยาวมาก ให้แบ่งเป็นบรรทัดที่ 2 และ

3 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 53

ภาพท่ี 52 ตัวอย่างการค้นหาช่ือ/นามสกุล

จากภาพที่ 52 หน้าจอภาพแสดงการคลิกเลือกช่ือ / สกุล ผูล้งนามที่ต้องการแล้ว และปุ่มเลือก
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5) หากต้องการเลือกช้ันความเร็ว ที่หมายเลข 8 และเลือกช้ันความลับที่หมายเลข 9

จากนั้นคลิกเลือกเพิ่มสิ่งท่ีส่งมาด้วย ท่ีหมายเลข 10 ดังภาพที่ 53

ภาพท่ี 53 ตัวอย่างการเลือกชั้นความเร็ว และช้ันความลับของหนังสือ

จากภาพที่ 53 หน้าจอภาพการเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับของหนังสือ และปุ่มคลิก

เพิ่มสิ่งท่ีส่งมาด้วย
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6) ให้กรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วย คลิกท่ีหมายเลข 11 และกดปุ่ม Choose File ท่ี

หมายเลข 12 เลือกไฟล์ท่ีต้องการ และกดปุ่ม แนบไฟล์ ตามหมายเลข 13 จากนั้นกดเพิ่มไฟล์ ท่ีหมายเลข

14 ดังภาพท่ี 54

ภาพท่ี 54 การระบุเรื่อง เลือกเอกสารแนบ และเพ่ิมไฟล์

จากภาพที่ 54 หน้าจอระบุเร่ือง เลือกเอกสารแนบ และเพิ่มไฟล์โดยแสดงรายละเอียด

เรื่องท่ีแนบมาด้วย แนบไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Choose File และแนบไฟล์

7) ไฟล์ที่แนบมา จะปรากฏดังภาพที่ 55 ตรวจสอบข้อมูลให้ครบแล้ว กดสร้างหนังสือ

ท่ีหมายเลข 15 สามารถพิมพ์หนังสือตัวอย่าง หรือกลับสู่หน้าหลัก โดยมีวิธีเหมือนกับการสร้างหนังสือ

ภายนอก (แบบแนบไฟล)์ ดังภาพท่ี 56

ภาพท่ี 55 หน้าจอแสดงรายการเอกสารท่ีแนบมาด้วย

จากภาพที่ 55 ภาพหน้าจอหน้าจอแสดงรายการเอกสารที่แนบมาด้วย โดยจัดเรียงตามลําดับ

เรื่องท่ีแนบมาด้วย ไฟล์ และ เครื่องหมายลบ
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8) การพิมพ์หนังสือภายนอก ดังภาพที่ 56 หากต้องการดูตัวอย่างหนังสือที่สร้างขึ้นให้

กดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ที่หมายเลข 16 แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพที่ 57 หากต้องการไปยังหน้าหลัก

ให้กดท่ีหมายเลข 17 จะกลับสู่หน้าหลัก ของการสร้างหนังสือ ดังภาพท่ี 58

ภาพท่ี 56 หน้าจอการพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก

จากภาพที่ 56 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายนอก(ประทับตรา) มีปุ่มสีเขียว 2 ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ

พิมพ์หนังสือตัวอย่าง และปุ่มล่างคือกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 57 ตัวอย่างหนังสือภายนอก (ประทับตรา)
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จากภาพที่ 57 ภาพหน้าจอตัวอย่างหนังสือภายนอก (ประทับตรา) มีรายละเอียด ท่ี ถึง

ส่วนราชการและตราประทับ

9) กรณีเร่ืองยังไม่ถูกส่งดําเนินการในขั้นตอนถัดไป สามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้โดย

คลิกหมายเลข 18

10) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเรื่องไปลําดับถัดไปให้คลิกเลือก

หมายเลข 19 จะปรากฏเคร่ืองหมาย ในช่องที่เลือกจากน้ันกดปุ่ม ส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 20

ดังภาพ 58

ภาพท่ี 58 การส่งตรวจทานหนังสือภายนอก (ประทับตรา)

จากภาพท่ี 58 เมื่อพิมพ์ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องส่งตรวจทาน

ไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ สร้าง สร้างแนบ

ไฟล์ และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี

ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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2. หนังสือภายใน

2.1 หนังสือภายใน (ท่ัวไป)

1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 แล้ว

เลือกสร้างหนังสือภายใน (ท่ัวไป) หมายเลข 3 และคลิกที่ สร้าง หมายเลข 4 ดังภาพท่ี 59

ภาพท่ี 59 การเลือกหนังสือภายใน (ท่ัวไป)

จากภาพที่ 59 หน้าจอการเลือกหนังสือภายใน (ทั่วไป) จะมีรายละเอียดจําแนกตามประเภทของ

เมนูหนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน(ทั่วไป) สร้าง ลงนามแล้ว ส่งออก

หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง
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2) คลิกท่ีปุ่มสร้าง หมายเลข 5 ดังภาพท่ี 60 แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 61

ภาพท่ี 60 หน้าจอการสร้างหนังสือ (แบบปกติ)

จากภาพที่ 60 หน้าจอภาพการเลือกสร้างหนังสือภายใน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบนแสดงปุ่ม

สร้าง สร้างแนบไฟล์ ส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่าง แสดงเลขอ้างอิง เลขหนังสือ ถึง เรื่อง

3) กรณีเลือกออกเลขโปรแกรม/งาน ให้คลิกท่ีหมายเลข 6 และหากต้องการให้เร่ืองถึง

คณบดี/ผู้อํานวยการ ใหค้ลิกเลือกส่งเรื่องถึงคณบดี/ผู้อํานวยการ ที่หมายเลข 7 ดังภาพที่ 61 แล้วกรอก

ข้อมูลให้ครบถ้วน

ภาพท่ี 61 หน้าจอการเลือกออกเลขโปรแกรม/งาน
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จากภาพที่ 61 หน้าจอภาพแสดงการเลือก ออกเลขโปรแกรม/งาน ออกเลขคณะ/สํานัก ส่งเรื่อง

ถึงคณบดี/ผู้อํานวยการ หนังสือเวียน รายละเอียดให้กรอกข้อมูล ได้แก่ เ ร่ือง เรียน ย่อหน้าที่ 1

ย่อหน้า ท่ี 2

4) กรณีเลือกออกเลขคณะ/สํานัก ให้คลิกท่ีหมายเลข 8 ระบบจะบังคับเลือกส่งเรื่องถึง

คณบดี/ผู้อํานวยการให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 62 จากน้ันกรอกรายละเอียดของหนังสือภายใน

(ท่ัวไป) ประกอบไปด้วย เรื่อง เรียน ย่อหน้าท่ี 1 ย่อหน้าท่ี 2 ย่อหน้าท่ี 3 ให้ครบถ้วนตามลําดับ

ภาพท่ี 62 หน้าจอการเลือกออกเลข/คณะ/สํานัก

จากภาพที่ 62 หน้าจอภาพแสดงการเลือก ออกเลขโปรแกรม/งาน ออกเลขคณะ/สํานัก ส่งเรื่อง

ถึงคณบด/ีผู้อํานวยการ หนังสือเวียน รายละเอียดให้กรอกข้อมูล
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5) กรณีการสร้างหนังสือราชการแทนบุคคลอ่ืน ให้คลิกที่หมายเลข 9 จะปรากฏหน้าต่าง

รายชื่อ ดังภาพท่ี 63 เลือกชั้นความเร็วและชั้นความลับ หมายเลข 10 และ 11 ตามลําดับ

ภาพท่ี 63 ตัวอย่างกรณีสร้างหนังสือราชการแทนบุคคลอื่น

จากภาพที่ 63 เม่ือทําการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ค้นหาชื่อตรงรายการเสนอเซ็น จะปรากฏช่ือ

และตําแหน่งบรรทัดท่ี 1 บรรทัดที่ 2 ตามลําดับ

6) หากต้องการค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล ที่ต้องการค้นหา หมายเลข 12

จากนั้น กดท่ีเครื่องหมาย เม่ือไดช้ื่อบุคคลท่ีต้องการแล้วให้คลิกท่ีหมายเลข 13 ดังภาพท่ี 64

ภาพท่ี 64 ตัวอย่างการค้นหาช่ือ/นามสกุล

จากภาพที่ 64 หน้าจอภาพแสดงการคลิกเลือกช่ือ/สกุล ผู้ลงนาม ท่ีต้องการแล้ว กดปุ่มเลือก
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7) การเพิ่มไฟล์ให้คลิกที่เพ่ิมไฟล์แนบ หมายเลข 14 แล้ว กรอกเร่ืองที่แนบมาด้วยใน

ช่องหมายเลข 15 และกด Choose File หมายเลข 16 เลือกไฟล์ที่ต้องการและกดแนบไฟล์ หมายเลข 17

แล้วกดเพ่ิมไฟล์ หมายเลข 18 ดังภาพท่ี 65

ภาพท่ี 65 ตัวอย่างการแนบไฟล์สิ่งท่ีส่งมาด้วย

จากภาพที่ 65 หน้าจอภาพการกรอกเรื่องที่แนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด เร่ืองที่แนบ แนบ

ไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Choose File และแนบไฟล์

8) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก ดังภาพท่ี 66

ภาพท่ี 66 ตัวอย่างหน้าจอตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

จากภาพที่ 66 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายนอก มีปุ่มสีเขียว 2 ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ พิมพ์หนังสือ

ตัวอย่างและปุ่มกลับหน้าหลัก
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9) การพิมพ์หนังสือภายใน (ทั่วไป) ดังภาพที่ 67 หากต้องการดูตัวอย่างหนังสือที่สร้าง

ขึ้นให้กดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ที่หมายเลข 19 แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพที่ 68 หากต้องการไปยัง

หน้าหลัก ให้กดท่ีหมายเลข 18 จะกลับสู่หน้าหลัก ของการสร้างหนังสือ ดังภาพท่ี 69

ภาพท่ี 67 หน้าจอตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายในและกลับหน้าหลัก

จากภาพท่ี 67 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายนอก มีปุ่มสีเขียว 2 ปุ่ม โดยปุ่มบน คือ พิมพ์หนังสือ

ตัวอย่าง ปุ่มกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 68 ตัวอย่างหนังสือภายใน (ท่ัวไป)

จากภาพที่ 68 หน้าจอภาพหนังสือภายใน (ทั่วไป) ที่สั่งพิมพ์จากระบบสํานักงานอัตโนมัติ

มีรายละเอียด ท่ี ส่วนราชการ เรื่อง เรียน เนื้อเรื่อง คําลงท้าย ผู้ลงนาม
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10) กรณีเรื่องท่ียังไม่ได้ส่งตรวจทาน สามารถแก้ไขได้ โดยการคลิกท่ีหมายเลข 21

เพื่อแก้ไขรายการ

11) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเรื่องไปลําดับถัดไป ให้คลิกเลือก

เรื่องท่ีต้องการ หมายเลข 22 แล้วกดปุ่มส่งตรวจทานท่ี หมายเลข 23 ดังภาพท่ี 69

ภาพท่ี 69 หน้าจอการส่งตรวจทานหนังสือภายใน (ท่ัวไป)

จากภาพท่ี 69 เ ม่ือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างหนังสือ

ต้องส่งตรวจทานไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ

สร้าง สร้าง(แนบไฟล์) และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง

เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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2.2 หนังสือภายใน (เวียน)

1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 แล้ว

เลือกสร้างหนังสือภายใน หมายเลข 3 และคลิกที่ สร้าง หมายเลข 4 ดังภาพท่ี 70

ภาพท่ี 70 การเลือกสร้างหนังสือภายใน (เวียน)

จากภาพท่ี 70 หน้าจอการเลือกสร้างหนังสือภายใน (เวียน) จะมีรายละเอียดจําแนกตามประเภท

ของเมนูหนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน(ทั่วไป) สร้าง ลงนามแล้ว ส่งออก

หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง

2) คลิกท่ีปุ่มสร้าง หมายเลข 5 ดังภาพท่ี 71 แล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 72

ภาพท่ี 71 หน้าจอการสร้างหนังสือภายใน (แบบเวียน)

จากภาพท่ี 71 หน้าจอภาพการเลือกสร้างหนังสือภายใน (แบบเวียน) จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบน

แสดงปุ่มสร้าง สร้างแนบไฟล์ ส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่าง แสดงเลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันที่ ถึง เร่ือง

จาก หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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3) เลือกหนังสือเวียน ให้คลิกที่หมายเลข 6 จากนั้น ให้คลิกเลือกส่งเร่ืองถึงคณบดี/ผู้อํานวยการ

ท่ีหมายเลข 7 หากต้องการออกเลขคณะ/สํานัก ให้คลิกท่ีหมายเลข 8 หรือต้องการออกเลขโปรแกรม/งาน

ให้คลิกท่ีหมายเลข 9 ดังภาพที่ 72 แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ภาพท่ี 72 หน้าจอการเลือกหนังสือเวียน

จากภาพที่ 72 หน้าจอภาพแสดงการเลือก หนังสือเวียน ส่งเร่ืองถึงคณบดี/ผู้อํานวยการ

ออกเลขคณะ/สํานัก ออกเลขโปรแกรม/งาน
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4) พิมพ์ข้อความเนื้อหาเวียนลงในย่อหน้าที่ 1 ย่อหน้าท่ี 2 ย่อหน้าท่ี 3 ตามลําดับ

ท่ีหมายเลข 10 จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย ท่ีหมายเลข 11 เพื่อเพิ่มรายชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ

หนังสือเวียน ดังภาพท่ี 73

ภาพท่ี 73 การพิมพ์เนื้อหาเวียนและการเลือกรายช่ือหรือหน่วยงานผู้รับ

จากภาพที่ 73 หน้าจอภาพแสดงการกรอกรายละเอียดเนื้อหาเวียน ย่อหน้าท่ี 1 ย่อหน้าท่ี 2

ตามลําดับ และการเลือกรายชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ
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5) หากต้องการเรียนถึงบุคคลให้คลิกที่หมายเลข 12 เรียนคณะให้คลิกที่หมายเลข 13

เลือกจากประวัติหนังสือเวียน คลิกที่หมายเลข 14 จากนั้น ค้นหาชื่อ/สกุล/คณะท่ีสังกัด คลิกที่หมายเลข

15 คลิกเลือกโดยทําสัญลักษณ์เครื่องหมาย ท่ีหมายเลข 16 และคลิกเลือกหมายเลข 17 ดังภาพท่ี 74

ภาพท่ี 74 การเลือกเรียนถึงบุคคล เรียนคณะ ประวัติหนังสือเวียน

จากภาพที่ 74 หน้าจอภาพแบ่งเป็น 2 ส่วน คือด้านบนแสดงผู้รับหนังสือเวียน เรียนบุคคล เรียน

คณะ ประวัติหนังสือเวียน ส่วนด้านล่างแสดงรายชื่อ/สกุล/คณะที่สังกัด และปุ่มเลือก

6) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและทําตามข้ันตอนในระบบ ดังภาพท่ี 75

ภาพท่ี 75 หน้าจอแสดงผู้รับหนังสือเวียน

จากภาพที่ 75 เ ม่ือคลิกแล้วจะปรากฏหน้าจอแสดงผู้รับหนังสือเ วียน มีรายการดังนี้

เรียน เนื้อหาเวียน 1 เนื้อหาเวียน 2 และ ลบ

2
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7) เลือกผู้ลงนามในกรณีทําแทนบุคคลอื่น หรือ เสนอผู้บริหารลงนามในกรณีหนังสือเชิญ

วิทยากร บันทึกข้อความ (เวียน) โดยคลิกเลือกท่ีเคร่ืองหมาย หมายเลข 17 จากน้ันกรอกตําแหน่ง

บรรทัดที่ 1 - 3 หมายเลข 18 ดังภาพท่ี 76

ภาพท่ี 76 การเลือกผู้ลงนามในกรณีทําแทนบุคคลอ่ืน

จากภาพที่ 76 หน้าจอภาพการเลือกผู้ลงนามหนังสือภายใน มีรายละเอียด ได้แก่ เสนอเซ็นต์

ตําแหน่งบรรทัดท่ี 1-3 ตามลําดับ
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8) หากต้องการค้นหาผู้ลงนามให้คลิกที่หมายเลข 19 เพ่ือพิมพ์ช่ือ หรือ นามสกุล

ที่ต้องการค้นหาแล้วกดที่เครื่องหมาย เมื่อได้ชื่อบุคคลที่ต้องการแล้วให้คลิกที่หมายเลข 20

ดังภาพท่ี 77

ภาพท่ี 77 ตัวอย่างการค้นหาผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 77 ภาพหน้าจอเลือกผู้ลงนาม แสดงรายการค้นหา ชื่อ -นามสกุล ตําแหน่ง

9) เลือกชั้นความเร็วและชั้นความลับ หมายเลข 21 และ 22 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 78

จากนั้นคลิกปุ่ม +เพิ่มไฟล์แนบ ท่ีหมายเลข 23 จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ 79

ภาพท่ี 78 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกช้ันความเร็ว ชั้นความลับและการเพิ่มไฟล์แนบ

จากภาพท่ี 78 เม่ือเลือกผู้ลงนามเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงการเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ

ของหนังสือราชการ และการเพิ่มไฟล์แนบ
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10) กรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วยในช่องหมายเลข 24 และกด Browse… หมายเลข 25

เลือกไฟล์ท่ีต้องการ และกดแนบไฟล์ ท่ีหมายเลข 26 แล้วกดเพ่ิมไฟล์ ท่ีหมายเลข 27 ดังภาพท่ี 79

ภาพท่ี 79 ตัวอย่างการกรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วย

จากภาพที่ 79 หน้าจอภาพการกรอกเรื่องที่แนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด เรื่องที่แนบ

แนบไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Browse… และแนบไฟล์

11) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก ดังภาพท่ี 80

ภาพท่ี 80 ปุ่มกดบันทึก

จากภาพที่ 80 ภาพปุ่มบันทึก สีเขียว และ ปุ่มยกเลิก สีแดง



85

12) กดพิมพ์หนังสือภายใน ดังภาพที่ 81 หากต้องการพิมพ์หนังสือตัวอย่าง คลิกที่พิมพ์

หนังสือตัวอย่าง หมายเลข 28 จะปรากฏเอกสารดังภาพที่ 82 หรือ หากต้องการกลับหน้าหลัก

คลิกท่ีหมายเลข 29 ดังภาพท่ี 83

ภาพท่ี 81 หน้าจอพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก

จากภาพที่ 81 ภาพหน้าจอพิมพ์หนังสือภายใน มี 2 ปุ่ม คือ ปุ่มพิมพ์หนังสือ ตัวอย่าง

และปุ่มกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 82 ตัวอย่างหนังสือภายใน (เวียน)

จากภาพที่ 82 หน้าจอแสดงตัวอย่างหนังสือภายใน (เวียน) ประกอบด้วย ส่วนราชการ ท่ี วันท่ี

เรื่อง เรียน เนื้อเรื่อง ผู้ลงนาม
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13) กรณีเรื่องที่ยังไม่ได้ออกเลขสามารถแก้ไขได้ โดยการกดที่หมายเลข 30 เพ่ือแก้ไข

รายการ

14) จากน้ันคลิกเร่ืองที่ต้องการ หมายเลข 31 แล้วกดปุ่มส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 32

ดังภาพท่ี 83 เพื่อส่งเรื่องไปยังข้ันตอนถัดไป

ภาพท่ี 83 หน้าจอการส่งตรวจทานหนังสือภายใน (เวียน)

จากภาพที่ 83 หน้าจอภาพแสดงเมนูสร้าง สร้างแนบไฟล์ ส่งตรวจทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ #

เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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3. หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 แล้วเลือกสร้าง

หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) หมายเลข 3 แล้วคลิกท่ี สร้าง หมายเลข 4 ดังภาพที่ 84 จะปรากฏ

หน้าจอดังภาพที่ 85

ภาพท่ี 84 เลือกเมนูหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

จากภาพท่ี 84 หน้าจอการเลือกหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) จะมีรายละเอียดจําแนกตาม

ประเภทของเมนูหนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน(ทั่วไป) หนังสือภายใน

(เรียนอธิการบดี) สร้าง ส่งธุรการกลาง ธุรการกลางส่งกลับ คําส่ัง
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2) คลิกท่ีปุ่มสร้าง หมายเลข 5 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 85

ภาพท่ี 85 ปุ่มสร้างหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

จากภาพท่ี 85 หน้าจอภาพการเลือกสร้างหนังสือภายใน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ด้านบนแสดงปุ่ม

สร้าง สร้าง(แนบไฟล์) ส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่าง แสดงเลขอ้างอิง เลขหนังสือ ถึง เรื่อง จาก หมายเหตุ

entry แก้ไข/ลบ

3) กรณีเลือกออกเลขโปรแกรม/งาน ให้คลิกท่ีหมายเลข 6 ออกเลขคณะ/สํานัก

คลิกที่หมายเลข 7 จากนั้นกรอกข้อมูลเร่ือง เรียน ย่อหน้าที่ 1 และ ย่อหน้าที่ 2 ให้ครบถ้วน ดังภาพที่

86

ภาพท่ี 86 หน้าจอการออกเลขโปรแกรม/งานและออกเลขคณะ/สํานักนัก

จากภาพที่ 86 หน้าจอการเลือกออกเลขโปรแกรม/งาน ออกเลขคณะ/สํานัก และรายละเอียด

การกรอกข้อมูล ประกอบไปด้วย ส่วนราชการ ท่ี วันท่ี เรื่อง เรียน ย่อหน้าท่ี 1 และ ย่อหน้าท่ี 2
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4) หากต้องการค้นหาผู้ลงนามให้คลิกท่ี หมายเลข 8 ดังภาพท่ี 87

ภาพท่ี 87 ตัวอย่างการค้นหาผู้ลงนาม

จากภาพท่ี 87 ภาพหน้าจอเลือกผู้ลงนาม แสดงรายการค้นหา ชื่อ - นามสกุล ตําแหน่ง

5) กรณีการสร้างหนังสือราชการแทนบุคคลอ่ืน ให้คลิกที่หมายเลข 9 เพ่ือพิมพ์ช่ือ หรือ

นามสกุล ที่ต้องการค้นหา เมื่อรายการแสดงช่ือบุคคล ตําแหน่งที่ต้องการแล้วให้คลิกที่หมายเลข 10

ดังภาพท่ี 88

ภาพท่ี 88 ตัวอย่างการสร้างหนังสือแทนบุคคลอ่ืน

จากภาพท่ี 88 หน้าจอการค้นหา และแสดง ชื่อ ตําแหน่ง และเลือก ผู้ลงนามหนังสือภายใน

(เรียนอธิการบดี)
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6) เลือกชั้นความเร็วและชั้นความลับ หมายเลข 11 และ 12 ตามลําดับ ดังภาพท่ี 89

จากนั้นคลิกปุ่ม +เพิ่มไฟล์แนบ ท่ีหมายเลข 13 จะปรากฏหน้าจอตามภาพที่ 90

ภาพท่ี 89 ตัวอย่างหน้าจอการเลือกช้ันความเร็ว ชั้นความลับและการเพิ่มไฟล์แนบ

จากภาพท่ี 89 เม่ือเลือกผู้ลงนามเสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงการเลือกชั้นความเร็ว ชั้นความลับ

ของหนังสือราชการ และการเพิ่มไฟล์แนบ

7) กรอกเ ร่ืองที่แนบมาด้วย ที่ช่องหมายเลข 14 และคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการ

หมายเลข 15 ชื่อไฟล์เอกสารจะปรากฏหลังปุ่ม Browse…จากน้ันกดแนบไฟล์ ที่หมายเลข 16 แล้วกด

เพิ่มไฟล์ ท่ีหมายเลข 17 จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 90

ภาพท่ี 90 ตัวอย่างการกรอกช่ือไฟล์และเอกสารท่ีแนบมาด้วย
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จากภาพที่ 90 หน้าจอภาพการกรอกชื่อไฟล์และเอกสารท่ีแนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด

เรื่องท่ีแนบ แนบไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Browse… และแนบไฟล์

8) ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่มบันทึก ดังภาพที่ 91 ระบบจะบันทึกข้อมูล

การสร้างหนังสือ และปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 92

ภาพท่ี 91 การตรวจสอบข้อมูลและกดบันทึก

จากภาพที่ 91 หน้าจอภาพปุ่มบันทึก สีเขียว และ ปุ่มยกเลิก สีแดง

9) การพิมพ์หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ดังภาพที่ 92 หากต้องการดูตัวอย่าง

หนังสือที่สร้างขึ้น ให้กดพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ที่หมายเลข 18 จะปรากฏเอกสารดังภาพที่ 93 หรือ หาก

ต้องการกลับหน้าหลัก คลิกท่ีหมายเลข 19 จะกลับสู่หน้าหลักของหนังสือ ดังภาพท่ี 94

ภาพท่ี 92 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก

จากภาพที่ 92 ภาพหน้าจอพิมพ์หนังสือภายใน มี 2 ปุ่ม คือ ปุ่มพิมพ์หนังสือ ตัวอย่าง

และปุ่มกลับหน้าหลัก



93

ภาพท่ี 93 ตัวอย่างหนังสือภายใน (อธิการบดี)

จากภาพท่ี 93 หน้าจอภาพหนังสือภายใน (อธิการบดี) ท่ีสั่งพิมพ์จากระบบสํานักงานอัตโนมัติ

มีรายละเอียด ท่ี ส่วนราชการ เรื่อง เรียน เนื้อเรื่อง คําลงท้าย ผู้ลงนาม
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10) กรณีเรื่องท่ียังไม่ได้ส่งตรวจทาน สามารถแก้ไขได้ โดยการคลิกท่ีหมายเลข 20

เพื่อแก้ไขรายการ

11) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเรื่องไปลําดับถัดไป ให้คลิกเลือก

เรื่องท่ีต้องการ หมายเลข 21 แล้วกดปุ่มส่งตรวจทานท่ี หมายเลข 22 ดังภาพท่ี 94

ภาพท่ี 94 หน้าจอการส่งตรวจทานหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

จากภาพท่ี 94 เ ม่ือตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเรียบร้อยแล้ว ผู้สร้างหนังสือ

ต้องส่งตรวจทานไปยังหัวหน้างาน ซึ่งหน้าจอการส่งตรวจทานมี 2 ส่วน คือ ด้านบนมีปุ่มคลิก 3 ปุ่ม คือ

สร้าง สร้าง(แนบไฟล์) และส่งตรวจทาน ส่วนด้านล่างของหน้าจอ มีรายละเอียด คือ # เลขอ้างอิง

เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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4. คําส่ังมหาวิทยาลัย

1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 และ

เลือกคําส่ัง หมายเลข 3 แล้วคลิกท่ี สร้าง หมายเลข 4 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 95

ภาพท่ี 95 เลือกเมนูคําสั่ง

จากภาพท่ี 95 หน้าจอแสดงเมนู หนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน

(ท่ัวไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง โดยมีรายการย่อยแถบสร้าง ลงนามแล้ว

2) คลิก สร้าง(แนบไฟล์) หมายเลข 5 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 96

ภาพท่ี 96 ตัวอย่างการสร้าง(แนบไฟล์)

จากภาพท่ี 96 หน้าจอแสดง สร้าง(แนนไฟล์) ส่งตรวจทาน รายละอียด จะประกอบไปด้วย #

เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึงเรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม Choose File ที่หมายเลข 6 เลือกไฟล์ที่เตรียม

ข้อมูลไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดแนบไฟล์ ท่ีหมายเลข 7 จากนั้นเลือกผู้ลงนามท่ีหมายเลข 8 ดังภาพท่ี 97

ภาพท่ี 97 ตัวอย่างการแนบไฟล์หนังสือ

จากภาพท่ี 97 เม่ือคลิกสร้างแนบไฟล์ จะแสดงหน้าจอภาพแนบไฟล์สร้างหนังสือ ประกอบด้วย

รายละเอียด ประเภทหนังสือ เลขอ้างอิง ท่ี วันท่ี เวลา เรื่อง เรียน แนบไฟล์หนังสือ Choose File

แนบไฟล์ และช่ือผู้ลงนาม
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4) เลือกชื่อผู้ลงนามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มเลือกท่ีหมายเลข 9 ดังภาพท่ี 98

ภาพท่ี 98 ตัวอย่างการเลือกชื่อผู้ลงนามในคําส่ัง

จากภาพที่ 98 หน้าจอภาพแสดงการคลิกเลือกชื่อผู้ลงนาม ที่ต้องการแล้ว กดปุ่มเลือก

หมายเลข 9 ผู้ลงนามที่เลือกจะไปปรากฏท่ีช่องช่ือผู้ลงนาม
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5) เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วยกดปุ่ม หมายเลข 10 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ กรอกช่ือเรื่องท่ีส่ง

มาด้วย ตามหมายเลข 11 แล้วกดปุ่ม Choose File หมายเลข 12 เลือกไฟล์ท่ีต้องการแนบ เสร็จแล้ว

กดปุ่มแนบไฟล์ หมายเลข 13 แล้วกดปุ่มเพ่ิมไฟล์ ที่หมายเลข 14 รายการจะปรากฏเร่ืองที่แนบมาด้วย

ดังภาพท่ี 99

ภาพท่ี 99 แนบไฟล์เพิ่มเรื่องท่ีส่งมาด้วย

จากภาพท่ี 99 หน้าจอภาพการกรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด เรื่องท่ีแนบ

แนบไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Choose File และแนบไฟล์

6) ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่มสร้างหนังสือท่ี หมายเลข 15 ดังภาพท่ี 100

ภาพท่ี 100 คลิกปุ่มสร้างหนังสือ

จากภาพท่ี 100 หน้าจอภาพแสดงเมนู สร้างหนังสือ
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7) กดปุ่มหมายเลข 16 พิมพ์หนังสือ ตัวอย่าง แล้วจะปรากฏเอกสาร ดังภาพท่ี 102

8) กดปุ่มหมายเลข 17 กลับหน้าหลัก จะปรากฏหน้าจอหลัก ดังภาพท่ี 103

ภาพท่ี 101 การพิมพ์หนังสือตัวอย่าง และกลับหน้าหลัก

จากภาพท่ี 101 ภาพหน้าจอพิมพ์หนังสือคําสั่ง มี 2 ปุ่ม คือ ปุ่มพิมพ์หนังสือตัวอย่างและปุ่มกลับ

หน้าหลัก
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ภาพท่ี 102 ตัวอย่างคําสั่ง

จากภาพที่ 102 เป็นหน้าจอภาพแสดงตัวอย่างหนังสือคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ท่ีสั่งพิมพ์จากระบบสํานักงานอัตโนมัติมีรายละเอียด ท่ี ส่วนราชการ เรื่อง เนื้อเรื่อง สั่ง ณ วันท่ี ผู้ลงนาม
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9) หากเร่ืองยังไม่ถูกส่งดําเนินการในขั้นตอนถัดไป สามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้โดย

คลิก ท่ีหมายเลข 18

10) หากตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ต้องการส่งเร่ืองไปขั้นตอนถัดไป ให้คลิกที่ช่อง

หมายเลข 19 และกดปุ่มส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 20 ดังภาพที่ 103 จากน้ันหนังสือจะถูกส่งต่อไปยัง

ผู้ตรวจทาน

ภาพท่ี 103 หน้าจอก่อนส่งตรวจทาน

จากภาพที่ 103 หน้าจอภาพแสดงเมนูสร้าง สร้าง(แนบไฟล์) ส่งตรวจทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

# เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ



102

5. ประกาศมหาวิทยาลัย

1) เลือกเมนูหนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือ หมายเลข 2 และ

เลือกประกาศ หมายเลข 3 แล้วคลิกท่ี สร้าง หมายเลข 4 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ 104

ภาพท่ี 104 เลือกเมนูประกาศ

จากภาพที่ 104 หน้าจอแสดงเมนู หนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือ

ภายใน (ท่ัวไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง โดยมีรายการย่อยแถบสร้าง ลงนามแล้ว

2) คลิก สร้าง (แนบไฟล์) ท่ีหมายเลข 5 จะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 105

ภาพท่ี 105 ตัวอย่างการสร้าง (แนบไฟล์)

จากภาพที่ 105 หน้าจอแสดง สร้าง(แนนไฟล์) ส่งตรวจทาน รายละอียด จะประกอบไปด้วย #

เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึงเรื่อง จาก การปฏิบัติ หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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3) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม เลือกไฟล์ ท่ีหมายเลข 6 เลือกไฟล์ท่ีเตรียมข้อมูล

ไฟล์เรียบร้อยแล้ว กดแนบไฟล์ ท่ีหมายเลข 7 และเลือกผู้ลงนาม ท่ีหมายเลข 8 ดังภาพท่ี 106

ภาพท่ี 106 การแนบไฟล์ประกาศ

จากภาพที่ 106 เมื่อคลิกสร้างแนนไฟล์ จะแสดงหน้าจอภาพแนบไฟล์สร้างหนังสือ ประกอบด้วย

รายละเอียด ประเภทหนังสือ เลขอ้างอิง ประกาศ ณ วันที่ ระดับประกาศ เร่ือง แนบไฟล์หนังสือ

แนบไฟล์ และช่ือผู้ลงนาม
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4) เลือกชื่อผู้ลงนามที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มเลือกท่ีหมายเลข 9 ดังภาพท่ี 107

ภาพท่ี 107 การเลือกผู้ลงนามในประกาศ

จากภาพที่ 107 หน้าจอภาพแสดงการคลิกเลือกช่ือผู้ลงนาม ที่ต้องการแล้ว กดปุ่มเลือก

หมายเลข 9 ผู้ลงนามที่เลือกจะไปปรากฏท่ีช่องช่ือผู้ลงนาม

5) เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วยกดปุ่ม หมายเลข 10 จะปรากฏหน้าจอดังภาพ กรอกช่ือเรื่องท่ีส่ง

มาด้วย ตามหมายเลข 11 แล้วกดปุ่ม Choose File หมายเลข 12 เลือกไฟล์ที่ต้องการแนบ เสร็จแล้ว

กดปุ่มแนบไฟล์ หมายเลข 13 แล้วกดปุ่มเพ่ิมไฟล์ ท่ีหมายเลข 14 รายการจะปรากฏเรื่องที่แนบมาด้วย

ภาพท่ี 108 หน้าจอการแนบไฟล์เพิ่มเรื่องที่ส่งมาด้วย
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จากภาพท่ี 108 หน้าจอภาพการกรอกเรื่องท่ีแนบมาด้วย โดยแสดงรายละเอียด เรื่องท่ีแนบ

แนบไฟล์ มีปุ่ม 2 ปุ่ม คือ Choose File และแนบไฟล์

6) ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่มสร้างหนังสือ หมายเลข 15 ดังภาพท่ี 109

ภาพท่ี 109 ปุ่มสร้างหนังสือ

จากภาพท่ี 109 หน้าจอภาพแสดงเมนู สร้างหนังสือ

7) กดปุ่มหมายเลข 16 พิมพ์หนังสือตัวอย่าง จะแสดงผลดังภาพที่ 111

8) กดปุ่มหมายเลข 17 กลับหน้าหลัก จะแสดงผลดังภาพที่ 112

ภาพท่ี 110 ปุ่มพิมพ์หนังสือตัวอย่าง และกลับหน้าหลัก

จากภาพที่ 110 ภาพหน้าจอพิมพ์หนังสือประกาศ มี 2 ปุ่ม คือ ปุ่มพิมพ์หนังสือตัวอย่างและ

ปุ่มกลับหน้าหลัก
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ภาพท่ี 111 ตัวอย่างประกาศ

จากภาพท่ี 111 เป็นหน้าจอภาพแสดงตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ท่ีสั่งพิมพ์จากระบบสํานักงานอัตโนมัติมีรายละเอียด ท่ี ส่วนราชการ เรื่อง เนื้อเรื่อง สั่ง ณ วันท่ี ผู้ลงนาม



107

9) กรณีเร่ืองที่ยังไม่ได้ออกเลขสามารถแก้ไขได้โดยการกดท่ีปุ่มแก้ไข ที่หมายเลข 18 ดัง

ภาพท่ี 112 เพื่อทําการแก้ไข

10) คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ ตามหมายเลข 19 แล้วกดปุ่มส่งตรวจทาน ที่หมายเลข 20

เพื่อส่งเรื่องไปยังข้ันตอนถัดไป

ภาพท่ี 112 หน้าจอก่อนส่งตรวจทาน

จากภาพที่ 112 หน้าจอภาพแสดงเมนูสร้าง สร้าง(แนบไฟล์) ส่งตรวจทาน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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ปัญหา

1. ผู้ใช้งานระบบเลือกแบบฟอร์มหนังสือราชการผิดประเภท ส่งผลให้การสร้างหนังสือราชการ

ไม่ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและเกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน

2. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ยังไม่เสถียร ทําให้ต้องปิดหน้าจอและ

ทําการ Login ใหม่บ่อยครั้ง

3. การใช้สัญลักษณ์ “อัญประกาศ” ทําให้ข้อความแสดงผลไม่สมบูรณ์ หรือ สะกดคําไม่ถูกต้อง

4. การเลือกแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือราชการ ไม่ตรงตามประเภทของหนังสือราชการท่ีต้องการ

จัดทํา

แนวทางการแก้ไข

1. ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบแบบฟอร์มหนังสือราชการก่อนการจัดทําหนังสือเพื่อเป็นการเตรียม

ข้อมูลในการจัดทําตามขั้นตอนต่อไป ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ซ่ึงมีรายละเอียดประเภทหนังสือราชการที่ต้องตรวจสอบ ดังนี้

1. แบบฟอร์มหนังสือภายนอก ชั้นความลับ : ปกติ ใช้ไฟล์ชื่อ ebn3.doc

2. แบบฟอร์มหนังสือภายในท่ัวไป ผู้ลงนามมี 1 ตําแหน่ง ชั้นความลับ : ปกติ

ใช้ไฟล์ชื่อ un1.doc

3. แบบฟอร์มหนังสือภายในเรียนอธิการบดี ชั้นความลับ : ปกติ ใช้ไฟล์ชื่อ dbn1.doc

3. แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา ชั้นความลับ : ปกติ ใช้ไฟล์ชื่อ sn.doc

4. แบบฟอร์มคําส่ังมหาวิทยาลัย ใช้ไฟล์ชื่อ od1.doc

5. แบบฟอร์มประกาศมหาวิทยาลัย ใช่ไฟล์ชื่อ pa.doc

2. ประสานผู้ดูแลระบบของบริษัทที่รับผิดชอบระบบ ให้ทําการแก้ไข เพื่อให้ใช้งานได้อย่าง

มีเสถียรภาพ ในกรณีเร่งด่วน ผู้จัดทําหนังสือราชการสามารถใช้การจัดทํารูปแบบเดิมโดยการพิมพ์

ใส่แฟ้มนําเสนอ

3. ผู้ใช้สามารถใช้สัญลักษณ์ในหนังสือราชการได้เฉพาะการจัดทําหนังสือราชการแบบไฟล์แนบ

เท่านั้น ไม่สามารถใช้สัญลักษณ์ในกล่องข้อความจากระบบในช่องต่าง ๆ เช่น เรียน เรื่อง อ้างถึง เป็นต้น

4. ตรวจสอบแบบฟอร์มตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ก่อนจัดทําทุกครั้ง
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ข้อเสนอแนะ

1. ทําการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือราชการ ได้แก่ 1) หนังสือภายนอก (อว.) 2) หนังสือ

ภายใน(ทั่วไป) 3) หนังสือภายใน(เรียนอธิการบดี) 4) หนังสือประทับตรา 5) หนังสือสั่งการ (คําสั่ง) และ

6) หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและลดความ

ผิดพลาดในการจัดทําหนังสือราชการ

2. มีตัวอย่างหนังสือราชการแต่ละประเภทไว้เสมอเพื่อให้สามารถจัดทําหนังสือราชการได้

แม้อินเทอร์เน็ตขัดข้อง

3. จัดทําข้อห้าม หรือ ข้อความแจ้งเตือน หรือ สัญลักษณ์ท่ีพึงระวังการใช้ระบบการจัดทําหนังสือ

ราชการ เพื่อปัญหาการแสดงผลไม่สมบูรณ์

4. จัดเก็บไฟล์หนังสือราชการแต่ละประเภทให้สะดวกต่อการค้นหา และการเรียกใช้งานไฟล์เดิม
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ข้ันตอนที่ 3 การเสนอหนังสือราชการ

3.1 การตรวจทานหนังสือและออกเลขหนังสือราชการ

หลังจากสร้างหนังสือราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจทานหนังสือและออก
เลขหนังสือราชการ โดยพิจารณาเน้ือหาของหนังสือราชการ ยึดหลักความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด
และบรรลุวัตถุประสงค์ คํานึงถึงหลักภาษาไทย ดูรูปประโยคความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ ถ้อยคํา
สํานวน การวรรคตอนข้อความให้ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.
ศ. 2526 โดยมีรายละเอียดการตรวจทาน ดังนี้

1. ตรวจทานหนังสือ

1) เลือกเมนู หนังสือราชการ หมายเลข 1 และตรวจทานหนังสือ หมายเลข 2

เลือกหนังสือท่ีส่งมาตรวจทาน ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) หนังสือภายใน

(ท่ัวไป) คําส่ัง และประกาศ หมายเลข 3 ดังภาพท่ี 113

ภาพท่ี 113 เลือกเมนูตรวจทานหนังสือ

จากภาพที่ 113 เป็นหน้าจอการเลือกเมนูตรวจทานหนังสือราชการ ซ่ึงแสดงเมนูหนังสือราชการ

ตรวจทานหนังสือ และหนังสือภายนอก หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) หนังสือภายใน (ท่ัวไป) คําส่ัง
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2) คลิกท่ีหมายเลข 4 เพื่อตรวจทานหนังสือแล้วจะปรากฏหน้าจอ ดังภาพท่ี 114

ภาพท่ี 114 ตัวอย่างหนังสือที่ต้องการตรวจทาน

จากภาพท่ี 114 เม่ือเลือกหนังสือที่ต้องการตรวจทาน ด้านบนจะมีช่องค้นหา

เลขอ้างอิง/เลขหนังสือ/ถึง/เรียน/เรื่อง ค้นหาข้ันสูง ขวามือเป็นช่องแสดงย้อนหลัง 3 วัน 7 วัน 15 วัน 30

วัน 60 วัน และทั้งหมด จะปรากฏช่องส่ีเหลี่ยมขนาดเล็ก อยู่ด้านหน้าเลขอ้างอิง มี ชื่อเรื่อง เรียน จาก

entry และพิมพ์

3) หมายเลข 5 แสดงรายละเอียดหนังสือที่ต้องตรวจทาน

4) กรณีท่ี บราวเซอร์ ไม่รองรับไฟล์ PDF ให้กดท่ีหมายเลข 6 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

5) เรื่องท่ีแนบมาด้วย กดท่ีหมายเลข 7 เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ดูรายละเอียด
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6) ตรวจทานหนังสือถ้าเห็นว่าถูกต้องให้คลิกท่ีหมายเลข 9 หากไม่ถูกต้อง คลิกหมายเลข 10

กรอกหมายเหตุท่ีหมายเลข 11 จากนั้นกดบันทึก/ตรวจทานท่ี หมายเลข 12 ดังภาพท่ี 115

ภาพท่ี 115 ตัวอย่างการตรวจทานหนังสือราชการ

จากภาพท่ี 115 ภาพหน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนบนกับส่วนล่าง ส่วนบนจะเป็น

ภาพตัวอย่างหนังสือราชการ ส่วนล่างจะมีเมนู หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับไฟล์ PDF โปรดดาวน์โหลด PDF

เพื่อดูเรื่องที่แนบ เลขท่ีหนังสือ วันท่ี เวลา ปุ่มตรวจทาน ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง ช่องหมายเหตุกรณีตี

กลับ ปุ่มบันทึก/ตรวจทาน สีเขียว และปุ่มปิดสีแดง
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2. ออกเลขหนังสือราชการ (การออกเลขหนังสือจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเมื่อทําตามขั้นตอน

ในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

1) กดปุ่มตรวจทาน ถูกต้อง หมายเลข 13 และบันทึก/ตรวจทาน หมายเลข 14

เพื่อออกเลขหนังสือราชการ ดังภาพท่ี 116

ภาพท่ี 116 ตัวอย่างหน้าจอการออกเลขหนังสือ

จากภาพท่ี 116 ภาพหน้าจจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนบน กับส่วนล่าง ส่วนบนจะเป็น

ภาพตัวอย่างหนังสือราชการ ส่วนล่างจะมีเมนู หากเบราว์เซอร์ไม่รองรับไฟล์ PDF โปรดดาวน์โหลด PDF

เพื่อดูเ ร่ืองที่แนบ เลขท่ีหนังสือจะปรากฏเลข อว 0615/2532 วัน ท่ี 07/06/2564 เวลา 21.40

ปุ่มตรวจทาน ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง ช่องหมายเหตุกรณีตีกลับ ปุ่มบันทึก/ตรวจทาน สีเขียว และปุ่มปิด

สีแดง
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2) พิมพ์หนังสือ ตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบเลขหนังสือราชการ กดหมายเลข 15

3) หากจะกลับหน้าหลัก กดหมายเลข 16 ดังภาพท่ี 117

ภาพท่ี 117 ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือ /กลับหน้าหลัก

จากภาพท่ี 117 เป็นภาพหน้าจอพิมพ์หนังสือภายนอก โดยแสดงปุ่มพิมพ์หนังสือ

ตัวอย่าง หรือ กลับหน้าหลัก
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4) จากนั้นกดบันทึกไฟล์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเลขหนังสือราชการ ดังตัวอย่าง

ท่ี อว 0615/XXXX เป็นอันเสร็จสิ้นการออกเลขหนังสือราชการ

ภาพท่ี 118 ตัวอย่างการออกเลขหนังสือราชการ

จากภาพที่ 118 ภาพหน้าจอการออกเลขหนังสือราชการภายนอกท่ีมีเลขหนังสือ

อว 0615/2532 ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา 2012 และมีเนื้อเรื่อง ผู้ลงนามนามครบถ้วน



116

3.2 การเสนอหนังสือราชการ

หลังจากที่หนังสือราชการได้ถูกตรวจทานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนําเสนอหนังสือ

ราชการต่อผู้บังคับบัญชาลงนาม ในอดีตจะเป็นการนําเสนอแฟ้มเอกสารเพื่อลงนามสั่งการ โดยบุคลากร /

งานธุรการ จะเป็นผู้นําเสนอแฟ้ม ปัจจุบันมีการนําเสนอแฟ้มผ่านระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office

Automation) เข้ามาใช้ในการนําเสนอแฟ้ม ทําให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้

1) เลือกประเภทของหนังสือราชการท่ีจะนําเสนอ โดยคลิกหมายเลข 1 ดังภาพท่ี 119

ภาพท่ี 119 การเลือกประเภทหนังสือจากแถบเมนู

จากภาพท่ี 119 ภาพหน้าจอเมนูหนังสือราชการ ซ่ึงแสดงรายการหนังสือภายนอก

หนังสือภายใน (ท่ัวไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง ประกาศ
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2) คลิกสร้าง หมายเลข 2 เพื่อเรียกดูหน้าจอแสดงของหนังสือราชการท่ีจัดทําท้ังหมด

ภาพท่ี 120 การเลือกแถบเมนูสร้าง

จากภาพที่ 120 ภาพหน้าจอเมนูสร้างหนังสือ ซ่ึงแสดงเมนูหนังสือภายนอก ปุ่มสร้าง

ลงนามแล้ว ส่งออกหน่วยงานภายนอก หนังสือภายใน (ทั่วไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําสั่ง

ประกาศ

3) คลิกหมายเลข 3 นําเสนอหนังสือราชการผ่านงานเลขานุการ พิจารณาตามภาระงาน

ของผู้บังคับบัญชาเพ่ือลงนาม ในลําดับขั้นตอนต่อไป ดังภาพท่ี 121

ภาพท่ี 121 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการที่อยู่ระหว่างการนําเสนอ

จากภาพที่ 121 ภาพหน้าจอ แสดงปุ่มสร้าง สร้าง(แนบไฟล์) ส่งตรวจทาน ค้นหา #

เลขอ้างอิง /เลขหนังสือ/ถึง/เรื่อง เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี ถึง เรื่อง จาก
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ปัญหา

1. ผู้จัดทําหนังสือราชการไม่ได้กดส่งตรวจทาน เนื่องจากหนังสือราชการยังไม่ถูกส่งออกมาจาก

เจ้าของผู้จัดทําหนังสือ ทําให้ไม่สามารถดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการออก

เลขหนังสือราชการ

2. พบข้อผิดพลาดหลังตรวจทาน เช่น รูปแบบหนังสือไม่ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ ส่งผลให้

ต้องเสียเวลาในการตีกลับเอกสารเพ่ือไปแก้ไขข้อผิดพลาดทําให้การจัดทําหนังสือราชการล่าช้า

3. สํานวนการใช้ภาษาในหนังสือราชการ เป็นภาษาพูดไม่เป็นภาษาที่ใช้ในทางราชการ ประโยค

กําหนด ไม่ชัดเจน ใช้คําฟุ่มเฟือย

4. การนําเสนอหนังสือราชการในกรณีเร่งด่วน ซึ่งผู้บริหารติดภารกิจหรือประชุมส่งผลให้

การดําเนินงานเกิดความล่าช้า

5. การนําเสนอหนังสือราชการท่ีมีระยะเวลาเสนอท่ีกระช้ันชิด หรือพ้นกําหนดเวลาไปแล้ว

เช่น หนังสือเชิญประชุม ทําให้ไม่สามารถลงนามทันเวลาท่ีกําหนด

แนวทางการแก้ไข

1. ผู้ จัดทํ าหนั ง สือต้องกลับไปที่ เมนูรายการหนัง สือราชการแต่ละประเภท จากนั้น

คลิกส่งตรวจทานหนังสือราชการเพื่อให้มั่นใจว่าได้ส่งหนังสือราชการแล้ว และเป็นไปตามขั้นตอน

ของงานสารบรรณต่อไป

2. ผู้จัดทําหนังสือราชการควรจัดเก็บตัวอย่างหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นต้นแบบ

ของการจัดทําหนังสือราชการเพ่ือลดความผิดพลาดของแบบฟอร์ม อีกทั้งลดเวลาการตรวจทาน และ

การตีกลับของหนังสือราชการ

3. ประสานงานเลขานุการเพื่อแจ้งเลขอ้างอิงของหนังสือราชการให้กับผู้บริหารทราบ และ

พิจารณาลงนามเรื่องเร่งด่วน
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ข้อเสนอแนะ

1. ผู้ใช้ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) จําเป็นต้องตรวจสอบการจัดทํา

หนังสือราชการให้ครบถ้วนทุกขั้นตอนและส่งตรวจทานทุกครั้งเพื่อลดความผิดพลาดและความล่าช้า

ของการจัดทําหนังสือราชการ

2. ผู้จัดทําหนังสือราชการควรมีการวางแผนการจัดทําหนังสือราชการให้ผู้บริหารลงนามอย่าง

น้อย 3 วันทําการ เพื่อเป็นการป้องกันการจัดทําหนังสือราชการล่าช้า ทําให้การปฏิบัติงานได้ทันเวลา

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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ข้ันตอนที่ 4 การติดตามสถานะของหนังสือราชการ

การติดตามสถานะหนังสือราชการจะดําเ นินการได้ก็ ต่อเมื่อนําเสนอหนังสือราชการ

ต่อผู้บังคับบัญชาลงนามแล้วเพ่ือให้ทราบสถานะหนังสือราชการว่าอยู่ระหว่างขั้นตอนใด โดยมีข้ันตอน

ดังนี้

1) เข้าระบบหน้าต่างคลิกหนังสือราชการ หมายเลข 1 เลือกติดตามหนังสือราชการหมายเลข 2

ดังภาพท่ี 122

ภาพท่ี 122 หน้าจอเมนูแสดงรายการติดตามหนังสือราชการ

จากภาพที่ 122 เป็นการแสดงหน้าจอภาพการติดตามหนังสือราชการ โดยแสดงรายการ

หนังสือราชการ สร้างหนังสือ ตรวจทานหนังสือ ติดตามหนังสือ รับหนังสือ แฟ้มเสนอลงนาม/หนังสือเข้า

หมายเหตุเสนอหัวหน้า/ รองผอ.
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2) เครื่องหมาย ลูกศรตีกลับจากงานเลขานุการ กรณีหนังสือราชการไม่ ถูกต้อง

คลิกหมายเลข 3 เพื่อตรวจสอบสถานะของการจัดทําหนังสือราชการ จะแสดงดังภาพท่ี 123

ภาพท่ี 123 หน้าจอเมนูแสดงรายการหนังสือราชการถูกตีกลับ

จากภาพท่ี 123 เป็นภาพหน้าจอเมนูแสดงรายการหนังสือราชการถูกตีกลับ ซึ่งแสดงเมนู ค้นหา

เลขอ้างอิง /เลขหนังสือ/ถึ ง เรื่ อง สัญลักษณ์ลูกศรตีกลับ เลขอ้างอิง ท่ี ลงวันที่ เรื่ อง เรียน

จะระบุชื่อ นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล ซ่ึงปฏิบัติงานเลขานุการ เป็นผู้ตีกลับหนังสือราชการ

3) หมายเลข 4 เครื่องหมายแจ้งสถานะรอดําเนินการ ดังภาพท่ี 124

ภาพท่ี 124 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการอยู่ระหว่างรอดําเนินการ

จากภาพท่ี 124 ภาพหน้าจอการติดตามเอกสาร แสดงลําดับเอกสาร เลขา อธิการบดี/รอง

อธิการบดี ขวามือสถานะรูปนาฬิกาทรายแสดงว่าหนังสืออยู่ระหว่างรอดําเนินการ



122

4) หากดําเนินการแก้ไขการจัดทําหนังสือราชการให้ คลิกหนังสือราชการ หมายเลข 5 และ

คลิกสร้างหนังสือ หมายเลข 6 จากน้ันคลิกเลือกประเภทของหนังสือราชการที่จะแก้ไข หมายเลข 7 และ

คลิกสร้าง หมายเลข 8 และดําเนินการแก้ไขเอกสาร หมายเลข 9 ดังภาพท่ี 125

ภาพท่ี 125 หน้าจอแสดงเมนูแก้ไขหนังสือราชการ

จากภาพที่ 125 เมื่อดําเนินการแก้ไขการจัดทําหนังสือราชการ หน้าจอจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ซ้าย และขวา โดยทางซ้ายจะเป็นแถบเมนู หนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน

(ทั่วไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ส่วนทางขวาจะแสดงรายการหนังสือราชการ ได้แก่ เลขอ้างอิง

เลขหนังสือ ลงวันท่ี เรื่อง จาก หมายเหตุ entry แก้ไข/ลบ
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5) คลิกเลือกไฟล์ หมายเลข 10 และ คลิกแนบไฟล์ หมายเลข 11 เพื่อจัดทําหนังสือราชการ

ที่แก้ไขแล้ว และดําเนินการขั้นตอนเหมือนกับการสร้างหนังสือราชการแนบไฟล์ ในข้ันตอนที่ 2

ดังภาพท่ี 126

ภาพท่ี 126 หน้าจอแสดงการเลือกไฟล์ และแนบไฟล์กรณีแก้ไขหนังสือราชการ

จากภาพ 126 เมื่อเข้าสู่หน้าจอ จะปรากฎหน้าจอแสดงประเภทหนังสือ เลขอ้างอิง ที่ วันที่ เวลา

ประเภทคําส่ัง แนบไฟล์หนังสือ ปุ่มเลือกไฟล์ และแนบไฟล์ ส่วนด้านล่างขวา แสดงช่ือผู้ลงนาม ตําแหน่ง

บรรทัดที่ 1-3 ตามลําดับ
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6) เครื่องหมาย เสนอลงนาม/ส่ังการ คลิกหมายเลข 12 เพื่อตรวจสอบสถานะของ

การจัดทําหนังสือราชการ จะแสดงดังภาพท่ี 127

ภาพท่ี 127 หน้าจอแสดงรายการติดตามหนังสือราชการท่ีเสนอลงนาม/สั่งการ

จากภาพที่ 127 หลังจากเข้าหน้าจอจะปรากฏเครื่องหมาย # ซ่ึงแสดงสถานะของหนังสือราชการ

ท่ีเสนอลงนาม/สั่งการ เลขที่อ้างอิง ท่ี ลงวันท่ี เรื่อง เรียน
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7) เคร่ืองหมายแจ้งสถานะอนุมัติ/ผ่านเรื่องลงนามแล้ว หมายเลข 13 และ

เครื่องหมาย อยู่ระหว่างการพิจารณา/กําลังดําเนินการ หมายเลข 14 ดังภาพท่ี 128

ภาพท่ี 128 หน้าจอแสดงเครื่องหมายแจ้งสถานะอนุมัติ/ผ่านเรื่องลงนามแล้ว

จากภาพท่ี 128 เป็นหน้าจอการติดตามเอกสาร ลําดับเอกสาร ตรวจทาน+ออกเลขหนังสือ เลขา

และอธิการบด/ีรองอธิการบดี ขวามือจะแสดงสถานะของหนังสือราชการ เครื่องหมายถูก หมายถึง

ดําเนินการแล้ว สัญลักษณ์มือ แสดงว่าหนังสืออยู่ระหว่างรอดําเนินการ

8) เครื่องหมาย ผู้บริหารลงนามสั่งการแล้ว โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี คลิกหมายเลข 15

เพื่อตรวจสอบสถานะของการจัดทําหนังสือราชการ จะแสดงดังภาพท่ี 129

ภาพท่ี 129 ผู้บริหารลงนามสั่งการแล้ว โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี

จากภาพท่ี 129 หลังจากเข้าหน้าจอจะปรากฏเครื่องหมาย # ซ่ึงแสดงสถานะของหนังสือราชการ

ท่ีเสนอลงนาม/สั่งการแล้ว เลขที่อ้างอิง ท่ี ลงวันท่ี เรื่อง
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9) เคร่ืองหมายแจ้งสถานะผู้บังคับบัญชา อนุมัติ/ผ่านเร่ืองลงนามแล้ว ครบทุกขั้นตอน

ตามลําดับของงานธุรการ หมายเลข 130

ภาพท่ี 130 หน้าจอแสดงรายการติดตามหนังสือราชการเสร็จสิ้น

จากภาพท่ี 130 เป็นหน้าจอการติดตามเอกสารท่ีอนุมัติ/ผ่านเรื่องลงนามแล้ว ครบทุกข้ันตอน

โดยแสดง ลําดับเอกสาร ตรวจทาน+ออกเลขหนังสือ เลขา และอธิการบดี/รองอธิการบดี ขวามือจะแสดง

สถานะของหนังสือราชการ

ปัญหา

ไม่สามารถติดตาม หรือ สืบค้นหนังสือราชการเพื่อตรวจสอบสถานะได้

แนวทางการแก้ไข

ผู้ใช้ต้องตรวจสอบ ข้อมูลในช่อง ค้นหา เลขอ้างอิง / เลขหนังสือ / ถึง / เรื่อง ให้ถูกต้องก่อน

ดําเนินการติดตามหนังสือราชการทุกครั้ง เพื่อให้สามารถติดตามหนังสือราชการได้

ข้อเสนอแนะ

ในการติดตามหนังสือราชการ ผู้ใช้ควรเลือก แถบแสดงย้อนหลัง โดยสามารถเลือกได้ ดังน้ี คือ

3 วัน 7 วัน 15 วัน 30 วัน 60 วัน และท้ังหมด เพื่อให้สามารถกรองข้อมูลและแสดงผลตามที่ผู้ใช้ต้องการ

และส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มมากขึ้น
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ข้ันตอนที่ 5 แจ้งหนังสือที่ลงนามแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

5.1 ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ

การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ จะดําเนินการได้ภายหลังอธิการบดี /

รองอธิการบดีได้ลงนามแล้ว เพ่ือตรวจสอบรูปแบบของหนังสือราชการให้ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ

โดยมีข้ันตอนการตรวจสอบดังนี้

1) คลิกเมนู หนังสือราชการ หมายเลข 1 จากนั้นเลือกสร้างหนังสือราชการ หมายเลข 2

แล้วเลือกประเภทหนังสือราชการท่ีต้องการตรวจสอบความถูกต้อง หมายเลข 3 ดังภาพท่ี 131

ภาพท่ี 131 หน้าจอเข้าระบบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ

จากภาพท่ี 131 เป็นภาพหน้าจอการตรวจสอบหนังสือ โดยแสดงรายการหนังสือ

ราชการ แถบเมนูสร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน (ท่ัวไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี)

คําส่ัง ประกาศ
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2) เลือกเมนูลงนามแล้ว หมายเลข 4 เพื่อเข้าหน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการ ที่ผู้บริหาร

ลงนามสั่งการแล้ว ดังภาพท่ี 132

ภาพท่ี 132 หน้าจอเข้าระบบเพื่อตรวจสอบหนังสือราชการท่ีลงนามแล้ว

จากภาพที่ 132 เป็นภาพหน้าจอการตรวจสอบหนังสือราชการ โดยแสดงรายการ หนังสือ

ราชการ ปุ่มสร้างหนังสือ หนังสือภายนอก ปุ่มสร้าง ลงนามแล้ว ส่งออกหน่วยงานภายนอก หนังสือ

ภายใน (ท่ัวไป) หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คําส่ัง ประกาศ
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3) เม่ือปรากฏ ในช่อง # หมายเลข 5 แสดงว่าผู้บริหารลงนามสั่งการแล้ว ดังภาพท่ี 133

ภาพท่ี 133 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

จากภาพที่ 133 เมื่อกดปุ่มลงนามแล้ว จะปรากฏภาพหน้าจอ ช่องข้างบนเป็นช่องค้นหา

เลขอ้างอิง /เลขหนังสือ/ถึง/เรื่อง ข้างล่างเป็น เครื่องหมาย # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี จาก
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4) คลิกสัญลักษณ์ หมายเลข 6 ในช่องพิมพ์ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือราชการที่ต้องการ

ตรวจสอบความถูกต้อง ดังภาพท่ี 134

ภาพท่ี 134 หน้าจอพิมพ์หนังสือราชการเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

จากภาพท่ี 134 เป็นรายการเมนูท่ีแสดงชื่อผู้รับ ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ entry พิมพ์
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5) ตรวจสอบความถูกต้องจากหนังสือราชการท่ีได้ดาวน์โหลดไว้ ดังตัวอย่าง

ภาพท่ี 135 ตัวอย่างหนังสือราชการท่ีตรวจสอบถูกต้องแล้ว

จากภาพท่ี 135 ภาพหน้าจอการออกเลขหนังสือราชการภายนอกท่ีมีเลขหนังสือ อว 0615/2532

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เร่ือง ขอขอบคุณ เรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา 2012

และมีเนื้อเรื่อง ผู้ลงนามครบถ้วน
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ภาพท่ี 136 ตัวอย่างหนังสือราชการท่ีตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง

จากภาพท่ี 136 ภาพหน้าจอการออกเลขหนังสือราชการภายนอกท่ีมีเลขหนังสือ อว 0615/2676

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอขอบคุณ เรียน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

2012 และมีเนื้อเรื่อง ผ่าการลงนามแล้ว แต่ลายเซ็นต์ไม่ตรงกับตําแหน่งชื่อผู้ลงนาม

ลายมือชื่ออธิการบดี

มีระยะห่างเกินไป ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์ม
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5.2 แจ้งหนังสือที่ลงนามแล้วให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

เมื่ออธิการบดี และรองอธิการบดี ลงนามหนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ธุรการ

ดําเนินการแจ้งผลการลงนามหนังสือในระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ไปยังบุคคล

ที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ทําหนังสือราชการนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยมีข้ันตอนการดําเนินการ ดังต่อไปนี้

1) การส่งหนังสือออกหน่วยงานให้คลิกท่ีหมายเลข 1 จากนั้น คลิกหมายเลข 2 และ

เลือกประเภทที่จะส่งออกหน่วยงาน คลิกหมายเลข 3 (หนังสือทุกประเภทมีขั้นตอนการส่งออกเหมือนกัน)

และ คลิกหมายเลข 4 เพื่อเลือกหนังสือท่ีผู้บังคับบัญชาลงนามแล้ว ดังภาพท่ี 137

ภาพท่ี 137 หน้าจอแสดงรายการหนังสือราชการ

จากภาพที่ 137 หน้าจอภาพแสดงรายการหนังสือราชการ ประกอบไปด้วยแถบเมนูหนังสือ

ราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก สร้าง ลงนามแล้ว ส่งออกหน่วยงานภายนอก
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2) ต้องการส่งหนังสือออกหน่วยงานให้คลิก เลขอ้างอิง หมายเลข 5 ดังภาพท่ี 138

ภาพท่ี 138 รายการแสดงหนังสือราชการท่ีลงนามแล้ว

จากภาพท่ี 138 เป็นภาพแสดงรายการหนังสือราชการท่ีได้ลงนามแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สัญลักษณ์สถานะ # เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ entry พิมพ์

3) คลิกหมายเลข 6 เลือกบุคคลภายในเพื่อส่งออกหนังสือราชการ แล้วจะปรากฏรายชื่อ

ดังภาพท่ี 139

ภาพท่ี 139 เลือกเมนูส่งออกบุคคลภายในเพ่ือจัดส่งออกหนังสือราชการ
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จากภาพที่ 139 เป็นภาพการส่งออกหน่วยงานภายนอก จะปรากฏ แถบรายการเลขอ้างอิง

เลขหนังสือ จาก เร่ือง เรียน เมนูส่งออกบุคคลภายนอก เมนูส่งออกบุคคลภายใน ลําดับ หน่วยงานที่รับ

ประเภทการส่ง และปุ่มส่งออก

4) หากต้องการค้นหา ให้ใส่ชื่อ ในช่องหมายเลข 8 จากนั้นคลิกค้นหา เลือกรายช่ือ

ท่ีต้องการแล้วกดท่ีปุ่มหมายเลข 9 ดังภาพท่ี 140

ภาพท่ี 140 หน้าจอแสดงรายชื่อผู้รับ

จากภาพท่ี 140 เป็นหน้าจอภาพท่ีแสดงช่องการค้นหาชื่อ/สกุล รายชื่อผู้รับ และปุ่มเลือกสีเขียว

อยู่ฝ่ังขวามือ
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5) เลือกประเภทการส่ง ในกรณีแจ้งรายบุคคลให้ประเภทการส่งเป็น 1, แจ้งให้ทราบ

คลิกหมายเลข 10 แล้วกดปุ่มส่งออกสีเขียว ดังภาพท่ี 141

ภาพท่ี 141 หน้าจอส่งออกบุคคลภายใน

จากภาพท่ี 141 เม่ือทําการค้นหาชื่อ/สกุล เลือกรายชื่อผู้รับเรียบร้อยแล้ว ด้านขวามือจะปรากฏ

รายการประเภทการส่ง มีให้เลือกแจ้งให้ทราบและปุ่มส่งออก

6) ในกรณีแจ้งหน่วยงานท่ีรับให้เลือกประเภทการส่งเป็น 2, แจ้งผ่านหน่วยงาน

คลิกหมายเลข 11 แล้วกดส่งออกท่ี หมายเลข 12 ดังภาพท่ี 142

ภาพท่ี 142 หน้าจอส่งออกหน่วยงานภายใน

จากภาพที่ 142 ในกรณีแจ้งผ่านหน่วยงานเมื่อทําการค้นหาช่ือ/สกุล เลือกรายช่ือผู้รับแล้ว

ด้านขวามือจะปรากฏรายการประเภทการส่ง โดยให้เลือก 2,แจ้งผ่านหน่วยงาน และกดปุ่มส่งออก

สีเขียวด้านล่าง
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7) กรณีต้องการพิมพ์หนังสือตัวอย่าง ให้กดปุ่มหมายเลข 13 หรือกดกลับหน้าหลัก

ท่ีหมายเลข 14 ดังภาพท่ี 143

ภาพท่ี 143 การพิมพ์หนังสือตัวอย่างและกลับหน้าหลัก

จากภาพที่ 143 หน้าจอการพิมพ์หนังสือภายใน มีปุ่มเมนูพิมพ์หนังสือ ตัวอย่าง และเมนูกลับ

หน้าหลัก

8) กรณีส่งออกเรียบร้อยแล้วหนังสือจะอยู่ที่เมนูส่งออก หมายเลข 15 ดังภาพท่ี 144

ภาพท่ี 144 ตัวอย่างการส่งออกหนังสือ

จากภาพที่ 144 หน้าจอภาพแสดงเมนูการส่งออกหนังสือราชการ ประกอบไปด้วย รายการ

หนังสือราชการ สร้างหนังสือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน (ทั่วไป) แถบสร้าง แถบลงนามแล้ว

แถบส่งออกหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) และ คําส่ัง
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9) การแสดงรายชื่อหน่วยงานหรือบุคคลที่ทําการส่งไปถึงท่ีหมายเลข 16 ดังภาพท่ี 145

ภาพท่ี 145 รายการหน่วยงานหรือบุคคลท่ีทําการส่งไปถึง

จากภาพที่ 145 เม่ือทําการคลิกเลือกเมนูส่งออกแล้วจะปรากฏหน้าจอภาพแสดงรายชื่อ

หน่วยงานหรือบุคคลที่ทําการส่งออก ประกอบด้วย เลขอ้างอิง เลขหนังสือ ลงวันท่ี จาก ถึง เร่ือง ส่งออก

และ entry เวลาส่งออก

ปัญหา

1. ลายมือชื่อผู้บริหารลงนาม การเว้นวรรค ไม่ตรงบรรทัด รหัสโค้ดลายมือช่ือผู้บริหาร และ

คิวอาร์โค้ด ท่ีอยู่เจ้าของหนังสือเลื่อนลงไปอยู่หน้าถัดไป ทําให้ไม่ถูกต้องตามแบบฟอร์มหนังสือราชการ

2. บุคลากร หรือ หน่วยงาน ไม่ได้เปิดระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation) ทุกวัน

ทําให้หนังสือเลยกําหนด ไม่ทันการณ์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายในการปฏิบัติงาน

แนวทางการแก้ไข

1. ผู้ส่งออกหนังสือต้องตรวจสอบสถานะของส่งออกของหนังสือ ประสานผ่านช่องทางออนไลน์

เพื่อให้บุคลากร รับหนังสือราชการท่ีจัดส่งในระบบ (ในกรณีเร่งด่วน)

2. ติดต่อประสานให้เจ้าหน้าที่ธุรการประจําหน่วยงานกดรับเอกสารราชการในระบบสํานักงาน

อัตโนมัติ (e-Office Automation)

3. ผู้ใช้ต้องจัดรูปแบบไฟล์แนบ ให้ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ
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ข้อเสนอแนะ

1. จัดทําสมุดโทรศัพท์ หรือ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานธุรการ แต่ละหน่วยงาน

ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน เพื่อให้สามารถติดต่อประสานงานในทันที สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

2. ควรดําเนินการจัดทําหนังสือแจ้งแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานคณะ/สํานัก/สถาบัน ในการรับ

หนังสือราชการด้วยระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-Office Automation)

3. ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบในการสร้างหนังสือราชการ และสามารถสืบค้นตัวอย่างของ

หนังสือราชการเดิมที่ลงนามแล้วมาเป็นตัวอย่างในการจัดรูปแบบให้แม่นยํา และลดปัญหาลายมือช่ือ

ผู้บริหารลงนามสั่งการ การเว้นวรรค ไม่ตรงบรรทัด รูปแบบไม่ถูกต้อง
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ข้ันตอนที่ 6 รายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ

การดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดทําหนังสือราชการรายปีเพ่ือทราบจํานวนของหนังสือ

ราชการที่ได้จัดทําตลอดทั้งปี เพ่ือตรวจย้อนหลังในการจัดทําหนังสือราชการและดําเนินการรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานทราบ โดยการรายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้

1) เลือกเมนูธุรการกลาง หมายเลข 1 ดังภาพท่ี 146

ภาพท่ี 146 ตัวอย่างแถบเมนูธุรการกลาง

จากภาพท่ี 146 หน้าจอภาพแถบเมนู มอบหมายงานแทน ธุรการกลาง ติดตามไปราชการ

ต่างประเทศ ออกจากระบบ

2) เลือกรายงาน หมายเลข 2 จากนั้นเลือกการจัดทําหนังสือราชการ หมายเลข 3

ดังภาพท่ี 147

ภาพท่ี 147 ตัวอย่างแถบเมนูรายงานและการจัดทําหนังสือราชการ

จากภาพที่ 147 เม่ือทําการเลือกเมนูธุรการกลางแล้ว หน้าจอภาพจะปรากฏรายการเมนู

ทะเบียนรับหนังสือ ทะเบียนส่งออก คําสั่ง/ประกาศ รายงาน การรับหนังสือ การทําหนังสือราชการ การ

ส่งต่อหนังสือ ตรวจทาน อว 0615/ ตรวจทานคําส่ัง
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3) เลือกช่วงวัน/เดือน/ปี ลงรับที่ต้องการตรวจสอบรายงาน หมายเลข 4 และเลือก

ประเภทหนังสือที่ต้องการให้ระบบรายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ หมายเลข 5 ดังภาพท่ี 148

ภาพท่ี 148 รายการทะเบียนสร้างหนังสือราชการ

จากภาพที่ 148 เป็นหน้าจอภาพทะเบียนการสร้างหนังสือ ด้านบนสามารถเลือกวันเดือนปี

ท่ีลงรับ ด้านขวาเป็นประเภทหนังสือ ส่วนด้านล่างจะเป็นรายการหนังสือราชการ

4) เลือกพิมพ์ หมายเลข 6 ดังภาพท่ี 149

ภาพท่ี 149 รายการแสดงหนังสือราชการภายนอก

จากภาพท่ี 149 เม่ือทําการเลือกหนังสือเรียบร้อยแล้ว หน้าจอภาพจะแสดงรายการหนังสือ

ราชการภายนอก ตามลําดับ วัน เดือน ปี ท่ีค้นหาและมีปุ่มพิมพ์อยู่ขวามือ
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5) เลือกส่งออกไฟล์รายการแสดงหนังสือราชการภายนอก หมายเลข 7 ดังภาพท่ี 150

ภาพท่ี 150 ส่งออกไฟล์ Excel

จากภาพท่ี 150 เป็นภาพหน้าจอแสดงการส่งออกข้อมูลการจัดทําหนังสือราชการในรูปแบบ

ไฟล์ Excel

6) รายงานการสร้างหนังสือราชการภายนอก จะแสดงในรูปแบบ Excel โดยเรียงลําดับ

ตาม วัน/เดือน/ปี ท่ีต้องการค้นหา ดังภาพท่ี 151

ภาพท่ี 151 ตัวอย่างรายงานผลการจัดทําหนังสือราชการ

จากภาพที่ 151 เป็นภาพหน้าจอภาพรายงานการสร้างหนังสือ แสดงประเภท หนังสือภายนอก

ประกอบด้วย เลขที่หนังสือ ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง หมายเหตุ
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ปัญหา

การจัดทําหนังสือราชการท่ีมีจํานวนมาก และมีหนังสือหลายประเภท ท้ังหนังสือราชการ

ภายนอก บันทึกข้อความ คําสั่ง ประกาศ ทําให้การสืบค้นหนังสือย้อนหลังทําได้ยาก และใช้เวลานานใน

การสืบค้น

แนวทางการแก้ไข

ผู้จัดทํารายงานต้องมีทักษะในการกรองข้อมูลจากโปรแกรม Excel หรือ Google Spreadsheet

เพื่อลดเวลาสืบค้นและจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการทํารายงาน

ข้อเสนอแนะ

จัดพิมพ์รายงานแยกตามประเภทของหนังสือราชการรายเดือน และรายปี ทั้งน้ีต้องมีการระบุ

แฟ้มในการจัดเก็บด้วยทุกครั้ง เพ่ือให้สามารถสืบค้นได้ และเป็นการสํารองข้อมูลเพ่ือป้องกันการสูญหาย

ของไฟล์ดิจิทัล
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