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อาคารปฐมกาล 
 

จดหมายเขา้ภายใน  

คุณสุพศิ ควรสมาคม เจ้าหน้าที่งานนิติการ 

 บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft excel ที่ใช้แชร์ไว้บน Dropbox เพ่ือการ

ใช้งานร่วมกัน ทํางานแทนกันได้ 

 

คุณสมกมล ตรังรัฐพิทย์ เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 

แบ่งเอกสารออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. จดหมายจากหน่วยงานภายใน (ยกเว้นคณะวิชา สํานักบริหารการเงิน งานนิติการ งานทรัพยากร

บุคคล) 

รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี 

2. เอกสารจากคณะวิชา ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายวิชาการ ก่อนบันทึกเข้าระบบ เพ่ือนําเรียน

อธิการบดี 

จดหมายจากคณะวิชา → ฝา่ยวิชาการ → รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → 

อธิการบดี 

3. แฟ้มเอกสารจาก สํานักบริหารการเงิน นิติการ และบุคคล ให้นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

โดยไม่มีการบันทึกเข้าระบบ   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี 

การบันทึกการรับเข้า  

บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยระบบที่พัฒนาด้วย Microsoft Access ที่รันตามเลขที่

จดหมายออกของหน่วยงานภายใน เน่ืองจากสามารถตรวจสอบได้ กรอกเน้ือเรื่องแบบย่อ เพ่ือให้ง่าย

ต่อการสอบถาม ติดตาม 

 

คุณมรกต ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยการเขียนบนสมุด โดยมีรายละเอียดคือ เวลา วันที่ เรื่อง ใสแ่ฟ้ม

ให้ผู้อํานวยการพิจารณา หลงัการพิจารณาส่งต่อให้กับผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  

 

  



คุณอัญญรัตน ์ ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์

บันทึกจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟล์จดหมายเข้าแต่แยกเป็น sheet 

จดหมายเข้าภายใน แชร์ไว้บน Dropbox เพ่ือการใช้งานร่วมกัน มีตู้ไฟลจ์ัดเก็บเอกสาร 3 ตู้ คือ  

A จดหมายเข้าภายใน แยกตามหน่วยงานซ่ึงที่บ่อยที่สุดได้แก่ วิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

วิจัย ประกันคุณภาพ สําหรับจากคณะจะมีการแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์ ไลน์ ส่วนใหญ่ไม่มา

เป็นเอกสาร  

B จดหมายเข้าภายนอก  

C เอกสารประกันคุณภาพ แยกแฟ้มเป็นองค์ประกอบที่ 1 ถึง 7  

 

จัดเก็บเฉพาะเอกสารที่อ้างอิงถึงอาจารย์ และเอกสารที่สาํคัญของQA เช่นการเชิญเป็นวิทยากร แต่

หากเป็นเอกสารเชิญเข้าร่วมงาน จะเคลียร์เป็นปี จะเก็บเฉพาะที่ต้องอ้างอิง 3 ปี 5 ปี อาจารย์ในคณะจะทราบ

ถึงเอกสารในตู้ A B C มีการสร้างโฟล์เดอร์คณะซึ่งแยกไฟล์เป็นปีๆ เน้นการทํางานผ่านไฟล์ ไม่เน้นเก็บเอกสาร

จะเก็บเฉพาะไฟล์ pdf สําหรบัการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

สรุปประเด็น 

จดหมายเขา้ภายใน 

1. ทําการบันทึกขอ้มูลจดหมายเข้าภายใน ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้แชร์ไว้บน Dropbox 

เพ่ือการใช้งานร่วมกัน ทํางานแทนกันได้ 

2. แยกแยะเอกสารตามประเภท ดังต่อไปน้ี 

a. จดหมายจากหน่วยงานภายใน (ยกเว้นคณะวิชา สํานักบริหารการเงิน งานนิติการ งาน

ทรัพยากรบุคคล) รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี 

b. เอกสารจากคณะวิชา ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายวิชาการ ก่อนบันทึกเข้าระบบ เพ่ือนําเรียน

อธิการบดีจดหมายจากคณะวิชา → ฝ่ายวิชาการ → รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

→ อธิการบดี 

c. แฟ้มเอกสารจาก สํานักบริหารการเงิน นิติการ และบุคคล ให้นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

โดยไม่มีการบันทึกเข้าระบบ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี  

หลังจากน้ันจึงบันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยระบบที่พัฒนาด้วย Microsoft access 

ตามเลขที่จดหมายออกของหน่วยงานภายใน เน่ืองจาก สามารถตรวจสอบได้ กรอกเน้ือเรื่องแบบย่อ 

เพ่ือให้ง่ายต่อการสอบถาม ติดตาม 

3. บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยการเขียนบนสมุด โดยมีรายละเอียด คือ เวลา วันที่ เรื่อง ใส่

แฟ้มใหผู้้อํานวยการพิจารณา หลังการพิจารณาส่งต่อให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมาย 



4. บันทึกจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟล์จดหมายเข้าแต่แยกเป็น sheet 

จดหมายเข้าภายใน แชร์ไว้บน Dropbox เพ่ือการใช้งานร่วมกัน มีตู้ไฟลจ์ัดเก็บเอกสาร 3 ตู้ คือ  

A จดหมายเข้าภายใน แยกตามหน่วยงานซ่ึงที่บ่อยที่สุด ได้แก่ สํานักงานฝ่ายวิชาการ 

สํานักงานอธิการบดี สํานักวิจัย สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับจากคณะอ่ืนๆ จะ

มีการแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ มากกว่า 

B จดหมายเข้าภายนอก  

C เอกสารประกันคุณภาพ แยกแฟ้มตามเลข องค์ประกอบ  

 

     จัดเก็บเฉพาะเอกสารที่อ้างอิงถึงอาจารย์ และเอกสารที่สาํคัญของ QA เช่น การเชิญเป็นวิทยากร แต่

หากเป็นเอกสารเชิญเข้าร่วมงาน จะเคลียร์เป็นปี จะเก็บเฉพาะที่ต้องอ้างอิง 3 ปี 5 ปี อาจารย์ในคณะจะทราบ

ถึงเอกสารในตู้ A B C มีการสร้างโฟล์เดอร์คณะซึ่งแยกไฟล์เป็นปีๆ เน้นการทํางานผ่านไฟล์ ไม่เน้นเก็บเอกสาร

จะเก็บเฉพาะไฟล์ pdf สําหรบัการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

จดหมายออกภายใน 

คุณสุพศิ ควรสมาคม เจ้าหน้าที่งานนิติการ 

จดหมายออกภายใน บันทึกเลขจดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox 

รายละเอียดที่บันทึกคือ เลขที่จดหมาย วันที่ เรื่อง เรียน ผู้พิมพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญ่ผูพิ้มพ์จะ

เป็นผู้ดําเนินการจดหมายฉบับน้ันๆ) แต่โดยส่วนใหญ่งานนิติการจะดําเนินการออก คําสั่ง / ประกาศ ตามท่ี

หน่วยงานแจ้งความต้องการ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

o งานนิติการตรวจสอบเรื่องที่ต้องการประกาศกับข้อกฎหมาย 

o จัดพิมพ์โดยนิติกร  

o ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o print 

o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o ประกาศผ่านระบบ DMS 

 

คุณสมกมล ตรังรัฐพิทย์ เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 

o เอกสารออกจากห้องอธิการบดี (หลังการพิจารณามอบหมาย) 

o บันทึกเข้าระบบ  



o จัดพิมพ์กรณีจดหมายที่รับเข้าจากภายนอก เพ่ือให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับ

เอกสาร 

*** จดหมายฉบับเดิมจะมากี่ครั้งหลังผ่านการพิจารณาจากท่านอธิการบดี จะทําการบันทึกการรับเข้าพร้อม

stampใส่จํานวนคร้ังในวงเล็บ เซ็นช่ือกํากับ และบันทึกรายละเอียดการมอบหมายเข้าระบบ ทุกคร้ัง 

 

คุณมรกต ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

o ร่างจดหมายและจัดพิมพ์โดยคุณมรกต ไตรจินดา 

o ผู้อํานวยการ พิจารณา  (ร่าง) จดหมายผ่าน Dropbox  

o ใส่วันที่ เลขจดหมายออก ผู้พิมพ์ด้านล่างจดหมาย  

o print  

o ผู้อํานวยการลงนาม 

o ไม่มีการจัดเก็บสําเนา (ใช้ไฟล์เอกสารบนDropbox  เป็นหลักฐาน) 

o ส่งไปยังหน่วยงานในรูปแบบเอกสาร / ไฟล์scan แล้วแต่กรณี 

 

คุณอัญญรัตน ์ ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์

จดหมายภายนอก เช่นจดหมายขอใช้อาคารสถานที่ จะบันทึกเป็นรูปแบบที่สามารถทําแทนกันได้ 

บันทึกทะเบียนการส่งออกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จดหมายเวียนจะมีเลขจดหมายออกที่นําหน้าด้วย

อักษร “ว” แยกเป็นปีการศึกษา แชร์การใช้งานไว้บน Dropbox  แยกเป็นโฟล์เดอร์หลักๆดังน้ี งานการเรียน

การสอน งานวิชากร งานหลักสูตร งานสถานที่ งานวิจัย 

 

สรุปประเด็น 

จดหมายออกภายใน  

1. บันทึกเลขจดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox รายละเอียดที่บันทึกคือ เลขที่

จดหมาย วันที ่เรื่อง เรียน ผูพิ้มพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญผู่้พิมพ์จะเป็นผู้ดําเนินการ

จดหมายฉบับน้ันๆ) แต่โดยสว่นใหญ่งานนิติการจะดําเนินการออก คําสั่ง / ประกาศ ตามท่ีหน่วยงาน

แจ้งความต้องการ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

o งานนิติการตรวจสอบเรื่องที่ต้องการประกาศกับข้อกฎหมาย 

o จัดพิมพ์โดยนิติกร  

o ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o print 



o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o ประกาศผ่านระบบ DMS 

2. เมื่อเอกสารผ่านการพิจารณาจากอธิการบดี จะทําการบันทึกข้อมูลในระบบ...และสั่งพิมพ์ใบรายการ

เพ่ือให้หน่วยงานงานที่เก่ียวข้องลงลายมือช่ือรับเอกสาร 

*** หากเป็นจดหมายฉบับเดิม ไม่ว่าจะมากีค่รั้งหลังผ่านการพิจารณาจากท่านอธิการบดี ก็

จะทําการบันทึกการรับเข้าพร้อม Stamp ใสจ่ํานวนคร้ังในวงเล็บ เซ็นช่ือกํากับ และบันทึก

รายละเอียดการมอบหมายเข้าระบบ ทุกคร้ัง 

3. ร่างจดหมายและจัดพิมพ์ โดยคุณมรกต ไตรจินดา จากน้ัน แจ้งใหผู้้อํานวยการ พิจารณา (ร่าง) 

จดหมายผ่าน Dropbox เมื่อผู้อํานวยการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ก็จะทาํการใส่เลขที่ออก วันที่ออก 

และระบุผู้พิมพ์ด้านล่างจดหมาย สั่งพิมพ์จดหมายให้ผู้อํานวยการลงนาม แต่ไมม่ีการจัดเก็บสําเนา

เป็นกระดาษอีก เพ่ือเป็นการประหยัดจะใช้ไฟล์ใน Dropbox เก็บไว้เป็นหลักฐานแทน จากน้ันจึงส่ง

จดหมายไปยังหน่วยงานในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์ โดยการ Scan เป็นไฟล์ PDF แล้วแต่กรณี 

4. ยกตัวอย่างจดหมายขอใช้อาคารสถานที่ จะบันทึกเป็นรูปแบบที่สามารถทําแทนกันได้ บันทึกทะเบียน

การส่งออกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จดหมายเวียนจะมีเลขจดหมายออกที่นําหน้าด้วยอักษร 

“ว” แยกเป็นปีการศึกษา แชร์การใช้งานไว้บน Dropbox  แยกเป็นโฟล์เดอร์หลักๆ ดังน้ี งานการ

เรียนการสอน งานวิชากร งานหลักสูตร งานสถานที่ งานวิจัย 

 

 

จดหมายเขา้ภายนอก  

คุณสุพศิ ควรสมาคม เจ้าหน้าที่งานนิติการ 

 บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft excel ที่ใช้แชร์ไว้บน Dropbox เพ่ือการ

ใช้งานร่วมกัน ทํางานแทนกันได้ 

คุณสมกมล ตรังรัฐพิทย์ เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 

จดหมายภายนอกไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบไหนจะต้องตรวจสอบการอ้างถึงในจดหมายก่อนเช่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ,

เอกสารที่อ้างถึง ซึ่งจะต้องติดตาม/ค้น แนบให้ท่านพิจารณา บันทึกเข้าด้วยระบบที่พัฒนาด้วย Microsoft 

access แต่ต่างจากระบบบันทึกจดหมายเขา้ภายในที่ ระบบบันทึกเข้าจดหมายภายนอกสามารถ print 

รายละเอียดที่บันทึกบนกระดาษสีชมพูเพ่ือให้ท่านอธิการบดีมอบหมายผ่านกระดาษสีชมพู โดยในการบันทึก

จะรันตามเลขที่หนังสือจากหน่วยงานที่ส่งมา 

คุณมรกต ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

วิธีการได้มาซึ่งจดหมายเข้าภายนอก 1.รับตรง 2.ผ่านสํานักงานอธิการบดี 3.ผ่านฝ่ายวิชาการ   



 การมอบหมายผ่านใบแทรก หรือ บันทึกในตัวจดหมาย (กระดาษสีชมพูพ้ืนที่น้อย) หากต้องส่งต่อไป

ยังหน่วยงานอ่ืนจะทําสําเนาไว้  การจัดเก็บจดหมายเข้าภายนอกจัดเก็บตามกลุ่มงานในสํานัก 

 

คุณอัญญรัตน ์ ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  

 

จดหมายเขา้ภายนอก บันทึกการรับเข้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟล์จดหมายเข้าแต่แยกเป็น 

sheet จดหมายเข้าภายนอก แชร์ไว้บน Dropbox 

 

สรุปประเด็น 

จดหมายเขา้ภายนอก 

จดหมายภายนอกไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบไหนจะต้องตรวจสอบการอ้างถึงในจดหมายก่อนเช่น สิ่งที่

ส่งมาด้วยเอกสารที่อ้างถึง ซึง่จะต้องติดตาม/ค้น แนบใหท้่านพิจารณา บันทึกเข้าด้วยระบบที่พัฒนาด้วย 

Microsoft Access แต่ต่างจากระบบบันทึกจดหมายเข้าภายในที่ ระบบบันทึกเข้าจดหมายภายนอกสามารถ 

print รายละเอียดที่บันทึกบนกระดาษสีชมพูเพ่ือให้ท่านอธิการบดีมอบหมายผ่านกระดาษสีชมพู โดยในการ

บันทึกจะรันตามเลขที่หนังสือจากหน่วยงานท่ีส่งมา 

วิธีการได้มาซึ่งจดหมายเข้าภายนอก 1.รับตรง 2.ผ่านสํานักงานอธิการบดี 3.ผ่านฝ่ายวิชาการ   

การมอบหมายผ่านใบแทรก หรือ บันทึกในตัวจดหมาย (กระดาษสีชมพูพ้ืนที่น้อย) หากต้องส่งต่อไป

ยังหน่วยงานอ่ืนจะทําสําเนาไว้  การจัดเก็บจดหมายเข้าภายนอกจัดเก็บตามกลุ่มงานในสํานัก 

บันทึกการรับเข้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟลจ์ดหมายเข้าแต่แยกเป็น sheet จดหมายเข้า

ภายนอก แชร์ไว้บน Dropbox 

 

จดหมายออกภายนอก 

คุณสุพศิ ควรสมาคม เจ้าหน้าที่งานนิติการ 

จดหมายออกภายนอก ได้แก่ จดหมายติดตามหน้ี จดหมายตอบโต้กับสรรพกร โดยจะมีบันทึกเลข

จดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox รายละเอียดที่บันทึกคือ เลขท่ีจดหมาย วันที่ เรื่อง 

เรียน ผู้พิมพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญ่ผู้พิมพ์จะเป็นผู้ดําเนินการจดหมายฉบับน้ันๆ) ขั้นตอน

ดําเนินการ 

o จัดพิมพ์  

o ตรวจสอบ  

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o print 



o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o สําเนาเก็บ 

o จัดส่งไปยังหน่วยงาน 

 

คุณมรกต ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

จดหมายออกภายนอก จัดทําร่างจดหมายและจัดพิมพ์โดยคุณมรกต ไตรจินดา มี 2 กรณี ได้แก่ 

1. อธิการบดีลงนาม 

2. ผู้อํานวยการลงนาม 

 ขั้นตอนดําเนินการคล้ายจดหมายออกภายในแต่กรณีอธิการบดีลงนามต้องผ่านการพิจารณาจากรอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร และจดหมายออกภายนอกจะมีการ scan จดหมายก่อนส่งออก 

หมายเหตุ 

1. การจัดเก็บแฟ้มจดหมายเข้า-ออก ภายนอก จะจัดเก็บตามหน่วยงาน ได้แก่ 

 แฟ้มจดหมายเข้า สมศ. 

 แฟ้มจดหมายออก สมศ. 

 แฟ้มจดหมายเข้า สกอ. 

 แฟ้มจดหมายออก สกอ. 

2. ลักษณะจดหมายของสํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่เป็น

เรื่องเดิมๆ จะมีรูปแบบที่สามารถทํางานแทนกันได้ 

คุณอัญญรัตน ์ ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์

จดหมายภายนอก เช่น จดหมายขอใช้อาคารสถานที่ จะบันทึกเป็นรูปแบบที่สามารถทําแทนกันได้ 

บันทึกทะเบียนการส่งออกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จดหมายเวียนจะมีเลขจดหมายออกที่นําหน้าด้วย

อักษร “ว”แยกเป็นปีการศึกษา แชร์การใช้งานไว้บน Dropbox  แยกเป็นโฟล์เดอร์หลักๆดังน้ี งานการเรียน

การสอน งานวิชากร งานหลักสูตร งานสถานที่ งานวิจัย 

 

สรุป 

จดหมายออกภายนอก 

1. งานนิติการ ยกตัวอย่างเช่น จดหมายติดตามหน้ี จดหมายตอบโต้กับสรรพกร โดยจะมีบันทึกเลข

จดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox รายละเอียดที่บันทึก คือ เลขที่จดหมาย 

วันที่ เรื่อง เรียน ผู้พิมพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญ่ผู้พิมพ์จะเป็นผู้ดําเนินการจดหมายฉบับ

น้ันๆ) มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

o จัดพิมพ์ 



o ตรวจสอบ 

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o Print 

o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o สําเนาเก็บ 

o จัดส่งไปยังหน่วยงาน 

2. จัดทําร่างจดหมายและจัดพิมพ์โดยคุณมรกต ไตรจินดา มี 2 กรณ ี

o อธิการบดีลงนาม   

o ผู้อํานวยการลงนาม   

ขั้นตอนดําเนินการคล้ายจดหมายออกภายในแต่กรณีอธิการบดีลงนามต้องผ่านการพิจารณา

จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และจดหมายออกภายนอกจะมีการ scan จดหมายก่อนส่งออก 

หมายเหตุ 

a. การจัดเก็บแฟ้มจดหมายเข้า-ออก ภายนอก จะจัดเก็บตามหน่วยงาน ได้แก่ 

o แฟ้มจดหมายเข้า สมศ. 

o แฟ้มจดหมายออก สมศ. 

o แฟ้มจดหมายเข้า สกอ. 

o แฟ้มจดหมายออก สกอ. 

b. ลักษณะจดหมายของสํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่

เป็นเรื่องเดิมๆจะมีรูปแบบทีส่ามารถทํางานแทนกันได้ 

 

 

 

ปัญหาในการดําเนนิการ 

งานนิติการ 

-ผู้บริหารส่งจดหมายให้กันเอง ไม่ผ่านสํานักงาน แต่ในขัน้ตอนการติดตามทําการติดตามที่หน่วยงาน  

-หัวหน้าหน่วยงานหยิบจดหมายไปจากหน่วยงานโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่สํานักงาน  

สํานักงานอธิการบดี 

-ผู้บริหารส่งเอกสาร/จดหมาย ให้กันเอง  

-หากมีจดหมายด่วนถึงหัวหน้าหน่วยงานสํานักงานอธิการบดีจะแจ้งผู้บริหารทางวาจาและจัดส่งเอกสารให้กับ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานเพ่ือป้องกันจดหมายสญูหาย 

สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



 เรื่องด่วนถึงหัวหน้าหน่วยงานหากเป็นเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณจะขอสําเนาเอกสารเพ่ือการทํา

จดหมายขออนุมัติ 

 จดหมายส่งออกสูญหายได้แก่การจัดส่งผิดหน่วยงานโดยไปรษณีย์ 

 จดหมายย้อนกลับเน่ืองจากการจ่าหน้าซองกรณีส่งจดหมายคราวละหลายๆ ฉบับ 

 จดหมายออกภายนอก  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 การส่งจดหมายผิดหน่วยงาน  

 ผู้บริหารรับจดหมายเอง และไม่ได้ส่งให้หน่วยงาน 

 

 

 


