คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา
Division Affairs of General
คานา
การเขียนหนังสือเพื่ อสื่อความหมายนับเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะเอกสารของทางราชการ
ที่ใช้ภ าษาที่ดีและเหมาะสมจะสื่ อความหมายเพื่อให้ เข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ ส่ งสาร และบ่งถึง
ภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นๆ นอกจากการใช้ภาษาที่ดี และเหมาะสมแล้ว ยังจาเป็นต้ อง
ใช้แบบฟอร์มให้ถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมอีกด้วย
กองกลาง จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้ านงานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
ให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะรูปแบบของหนังสือชนิดต่างๆ และขั้นตอนในการรับ - ส่งหนังสือของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นอย่างดี

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

สารบัญ
หน้า

ความหมายงานสารบรรณ
ประกาศ
ความหมาย
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือประกาศ
แบบฟอร์มหนังสือประกาศ
ตัวอย่างหนังสือประกาศ
ระเบียบ
ความหมาย
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือระเบียบ
แบบฟอร์มหนังสือระเบียบ
ตัวอย่างหนังสือระเบียบ
ข้อบังคับ
ความหมาย
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือข้อบังคับ
แบบฟอร์มหนังสือข้อบังคับ
ตัวอย่างหนังสือข้อบังคับ
การจ่าหน้าซองจดหมาย
การจัดเก็บเอกสาร
การยืมหนังสือราชการ
การทาลาย
ภาคผนวก
- ประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศกาหนดเลขที่หนังสือ
- คาขึน้ ต้น สรรพนาม และคาลงท้ายในหนังสือราชการ

“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่ม ตั้งแต่การจัดทาการรับ การส่ง
การเก็บ รั กษา การยื ม จนถึงการทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้น ตอนและขอบข่า ยของงานสารบรรณ
ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติ การบริหารงานเอกสารทั้ งปวง จะเริ่มตั้งแต่การ
คิดอ่าน ร่าง เขียนแต่ง พิมพ์ จดจา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อ
เรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทาลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย
“หนังสือ” หมายความว่าหนังสือราชการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลาง ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ในต่ า งประเทศ
และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ
และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการคณะทางานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ชัน้ ความลับในหนังสือราชการ
ชัน้ ความลับมี ๓ ชัน้ คือ ลับทีส่ ดุ ลับมาก และ ลับ
๑. ลับที่สุด หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
๒. ลับมาก หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
๓. ลับ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประโยชน์แห่งรัฐ
ชั้นความเร็วของหนังสือ
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วยความรวดเร็ว
เป็นพิเศษแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑.๑ ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๑.๒ ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๑.๓ ด่วน
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
ให้ ร ะบุ ชั้ น ความเร็ ว ด้ว ยตั ว อั ก ษรสี แ ดงขนาดนาดไม่ เ ล็ ก กว่ า ตัว พิ ม พ์ ๓๒ พอยท์ ให้ เ ห็ น ได้ชัด
บนหนังสือและบนซอง โดยให้ระบุคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือ ด่วน

ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า ด่วนภายใน แล้วลงวัน เดือน ปี
และกาหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลา
ที่กาหนด
การทาสาเนาหนังสือ
สาเนาคือ เอกสารที่จัดทาขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ โดยจัดทาจากต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับ ในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดทาไว้หลายฉบับ จาเป็นต้อง
จัดทาสาเนาขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ การทาสาเนาอาจทาได้
หลายวิธี ดังนี้
๑. ถอดหรือจัดทาพร้ อมต้น ฉบับ โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับกระดาษที่ทาสาเนา
เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้นฉบับกับสาเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่ฉบับ” สาเนาชนิดนี้
จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย
๒. คัดหรือลอกจากต้นฉบับ คาต่อคา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม และต้องตรวจทานให้ถูกต้องกับต้นฉบับ
อย่างแท้จริง สาเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้ ผู้จัดทาต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนและเพื่อ
แสดงให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแล้ว จึงต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง”
๓. ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น ถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะไม่ผิดพลาดไปจากต้นฉบับและต้องมีการ
รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” เช่นกัน เพื่อเป็นสาเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับอีกครั้งหนึ่ง
๔. สาเนาหนังสือที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นฉบับกับสาเนาจะเหมือนกันทุกประการซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่
ฉบั บ ” ส าเนาชนิ ดนี้ จ ะต้องมีล ายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ ล งชื่อและผู้ ร่าง ผู้ พิมพ์และผู้ ตรวจ
ลงลายมือชื่อหรือลายชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย
การรับรองสาเนา ให้มีคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ ๒ หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องทาสาเนานั้นขึ้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อตัวบรรจงตาแหน่ง
และวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคาว่า “สาเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัด แรก
ของสาเนาหนังสือด้วย
หนังสือเวียน
หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ
ว หน้า เลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกาหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข๑ เรียงเป็นลาดับ
ไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด
เมื่ อผู้ รั บ ได้ รั บ หนั งสื อเวี ย นแล้ ว เห็ นว่ า เรื่ องนั้ นจะต้ อ งให้ ห น่ ว ยงาน หรื อบุ คคลในบั งคั บ บั ญ ชา
ในระดับต่างๆ ได้รับทราบด้วยก็ให้มีหน้าที่จัดทาสาเนา หรือจัดส่งให้หน่วยงาน หรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว

การลงชื่อและตาแหน่ง
การลงชื่อและตาแหน่งในหนังสือราชการ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือทุกกรณีนอกจากที่
กาหนด ๒
การลงชื่อแทน ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือมอบอานาจให้ป ฏิบัติหน้าที่ แทน
รักษาราชการแทน รักษาการแทน ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตาแหน่ง หรือทาการแทน ตามที่มีกฎหมาย
กาหนด
๒. หั ว หน้ าส่ ว นราชการระดับ กรมขึ้น ไป หรือผู้ ว่าราชการจังหวัด จะกาหนดให้ ผู้ ดารงตาแหน่งใดลงชื่ อ
ในหนังสือได้เฉพาะหนังสือที่อยู่ในหน้าที่ของผู้ ดารงตาแหน่งนั้น หรือของส่วนราชการซึ่งอยู่ในบังคับบัญชา
ของผู้ดารงตาแหน่งนั้น และหนังสือดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับส่วนราชการระดับกรม หรือจังหวัด
ผู้ ล งชื่ อ ตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บ ต่ ากว่ า กรม หรื อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานจะ
มอบหมายเป็นหนังสือให้ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไปเป็นผู้ลงชื่อแทนในเรื่องใดก็ได้
๓. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ให้ใช้คานามว่า นาย นาง นางสาว หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ เว้นแต่
กรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ให้ใช้คานานาม
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการให้ ใ ช้ ค าน านามสตรี เช่ น สตรี ทั่ ว ไปซึ่ ง มี ส ามี ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษขึ้นไป หรือที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้า ให้ใช้คานานามว่าท่านผู้หญิง หรือคุณหญิง แล้วแต่กรณี หน้าชื่อเต็ม
ใต้ลายมือชื่อ
๓.๒ ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ ให้พิมพ์คาเต็มของบรรดาศักดิ์หรือ
ฐานันดรศักดิ์ ไว้ใต้ลายมือชื่อ
๓.๓ ในกรณีเจ้าของลายมือชื่อมียศที่ ต้องใช้ยศประกอบชื่อ ให้พิมพ์คาเต็มของยศไว้หน้าลายมือชื่อ
และพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ
๓.๔ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกาหนดให้ใช้ตาแหน่งทางวิชาการเป็นคานานาม ให้ถือปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
๔. การลงตาแหน่ งของเจ้ าของหนั งสือ ให้ ล งตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ ถ้าผู้ ล งชื่อมิใช่เจ้าของหนังสือ
โดยตรง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงชื่อ ส่วนการลงตาแหน่งของราชการทหารให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับและ
แบบธรรมเนียมของกระทรวงกลาโหม
ในกรณีที่มีการลงชื่อแทนให้ ใช้คาว่า ปฏิบัติห น้าที่แทน รักษาราชการแทน รักษาการแทน
ปฏิบัติราชการแทน รักษาการในตาแหน่ง หรือทาการแทน แล้วแต่กรณี ตามที่กฎหมายกาหนด ในกรณีที่มี
กฎหมายกาหนดให้ใช้คาว่า แทน แล้วให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายคาดังกล่าว

การลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือ
การรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนั งสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคล ซึ่งมีมา
จากภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๑. รับหนังสือราชการภายนอก จากไปรษณีย์ โทรสาร และหน่วยงานภายนอกนาส่งโดยตรง
๒. เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร โดยอ่านรายละเอียดของหนังสือเบื้องต้น เนื่องจาก
ในบางครั้งการจ่าหน้าซองกับเรียนถึงบุคคลภายในซองอาจไม่ตรงกัน กรณี เช่นนี้ให้ติดต่อสอบถามไปยัง
หน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อหาข้อสรุปและดาเนินการตามความเหมาะสม
ถ้าหนังสือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย หากตรวจสอบว่าเอกสารไม่ครบ
ตามที่ แ จ้ ง ไว้ ใ นหนั ง สื อ ให้ ด าเนิ น การประสานไปยั ง หน่ ว ยงานเจ้า ของเรื่ อ งและแจ้ ง ให้ ท ราบเพื่ อ จะได้
ดาเนินการจัดส่งมาภายหลัง
๓. จัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่ว นของหนังสื อ เพื่อดาเนินการก่อนหลังและตรวจความถู กต้ อง
ของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ส่งออกหนังสือ เพื่อดาเนินการ
ให้ถูกต้อง
๔. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ ด้วยหมึกสีน้าเงิน มีขนาด ๒.๕ * ๕ เซนติเมตร
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๔.๑ เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ
๔.๒ วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ
๔.๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
แบบตรารับหนังสือ
ขนาด ๒.๕ * ๕ เซนติเมตร
(ชื่อหน่วยงาน)
เลขที่รับ........................................
วันที่..............................................
เวลา.............................................
๕. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
๕.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
๕.๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
๕.๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา

๕.๔ ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
๕.๕ จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
๕.๖ ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ ไม่มี
ตาแหน่ง
๕.๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
๕.๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๕.๙ หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)

แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ
เลข
ทะเบียนรับ

วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........
ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

๖. จัดเก็บข้อมูล โดยการสแกนเอกสาร หรือสาเนาเอกสาร

๗. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการ โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือ
นั้นในช่องการปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อตาแหน่งไว้ด้วย
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอน โดยใช้สมุด ส่งหนังสือ
หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับ
๘. การรั บ หนั งสื อภายในส่ ว น ง า น เ ดี ย ว กั น เมื่อผู้ รับได้ รับ หนั งสื อจากหน่ว ยงานสารบรรณกลางแล้ ว
ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น
๙. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ พิจารณาลงความเห็นเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
การส่งหนังสือ
การส่งหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คือ การส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดาเนินการและส่งเรื่องให้แก่
เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพื่อนาไปปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑. เมื่อเจ้าหน้าทีเ่ ดินเอกสาร นาแฟ้มหนังสือจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายไปมอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
พิจารณาบันทึกส่งเรื่องแล้วให้เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง นาหนังสือเหล่านั้นไปมอบให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ซึ่งจะ
เป็นผู้ส่งเรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องดาเนินการ โดยให้ลงชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน
๒. การส่งเรื่องต้องส่งทันที ให้ทันกาหนดเวลา
๓. ผู้มีหน้าที่ส่งเรื่อง เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนส่งแล้ว ควรบันทึกช่วยจาเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา

การส่งหนังสือภายนอก
๑. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ เช่น ผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเอกสารที่จะส่งไปด้วย
ให้ครบถ้วน
๒. ลงทะเบียนส่งหนังสือภายนอก หรือการออกเลขที่หนังสือภายนอก โดยลงรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือส่ง
๒.๒ ที่ ให้ลงรหัสพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่ของหนังสือส่งออกใน
หนังสือที่จะส่งออกภายนอก เช่น ศธ ๐๕๙๐/....
๒.๓ ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก
๒.๔ จาก ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงนาม เช่น อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๒.๕ ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบ ให้ใช้ชื่อบุคคลหรือส่วนราชการ
๒.๖ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น
๒.๗ ลงเลขที่และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับและสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลข
ทะเบียนส่งและวันที่ เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง
๓. ตรวจสอบความเรียบร้อย
๔. บรรจุซอง ปิดผนึก และจ่าหน้าซอง
๕. นาส่งผู้รับทางไปรษณีย์
๖. เก็บสาเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้ม

แบบทะเบียนหนังสือส่ง
ทะเบียนหนังสือส่ง
เลข
ทะเบียนส่ง

วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........
ที่

ลงวันที่

ตัวอย่าง การลงรับ – ส่ง หนังสือ
การลงรับหนังสือ

จาก

ถึง

เรื่อง

การ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ
เลข
ที่
ทะเบียนรับ
2636

กห 0483.63.3/1829

การส่งหนังสือ

ลงวันที่

จาก

11 ก.ค 56

จังหวัดทหารบก
พะเยา

วันที่.....30.....เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. .2556
การ
หมาย
ถึง
เรื่อง
ปฏิบัติ
เหตุ
อธิการบดี ขอเรียนเชิญรวมงาน
วันสถาปนาจังหวัด
ทหารบกพะเยา

มอบกองกิจการ
นิสิต และหน่วย
นศท.

ชื่อผู้รับ

แบบทะเบียนหนังสือส่ง
ทะเบียนหนังสือส่ง

วันที่..4..เดือน. กรกฎาคม ..พ.ศ. .2556.

เลข
ทะเบียนส่ง

ที่

ลงวันที่

จาก

0051

ศธ 0590.02/0051

4 ก.ค 56

รศ. ชาลี ทองเรือง

ถึง

เรื่อง

ผู้อานวยการสถานี ขอความอนุเคราะห์
วิทยุโทรทัศน์แห่ง
เข้าบันทึกเทปถวาย
ประเทศไทย จังหวัด พระพร
เชียงใหม่

การ
ปฏิบัติ

หมาย
เหตุ

ลงนาม
เรียบร้อยแล้ว

ลายมือชื่อ
ผู้รับ

การกาหนดเลขของมหาวิทยาลัยพะเยา
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องตามระเบียบ ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัว
แล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่อง รหัสตัวพยัญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการ
ที่ไม่สังกัด สานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกาหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กาหนด
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบ เป็นผู้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ สาหรับจังหวัด
ที่กาหนดโดยหารือกระทรวงมหาดไทยเพื่อมิให้การกาหนดอักษรสองตัวนี้มีการซ้ากัน
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดรหัสพยัญชนะ และเลขที่ประจามหาวิทยาลัยพะเยา
เป็น ที่ ศธ ๐๕๙๐ และมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดเลขที่ให้หน่วยงานภายใน ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองกิจการนิสิต
กองคลัง
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
กองแผนงาน
กองอาคารสถานที่
โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยพะเยา
โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษา
โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ภาคเหนือ
๑๓. โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต)
๑๔. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
๑๕. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๑/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๔/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๕/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๖/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๗/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๘/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๙/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๐/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๑/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๒/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๓/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๔/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๕/

๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะนิติศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๖/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๗/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๘/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๑๙/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๐/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๑/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๒/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๓/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๔/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๕/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๖/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๗/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๘/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๒๙/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๐/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๑/
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๓๒/

การเกษียนหนังสือราชการ
การเกษียนหนังสือเป็นส่วนหนึ่งของการวัดคุณภาพของเจ้าหน้าที่แ ละผู้บังคับบัญชา หากการเกษียน
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส รุ ป ความได้ ต รงประเด็น ข้ อ มู ล พร้ อ มและเสนอแนวคิ ดที่ เ ป็น ประโยชน์ ต่อ การตัดสิ นใจ
ของผู้บังคับบัญชา ประกอบกับผู้บังคับบัญชาสามารถวินิจฉัยสั่งการได้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อสภาพการณ์
นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานที่มีประสิทธิผล
วิธีการเกษียนหนังสือราชการสรุปได้ดังนี้
๑. ย่อ เรื่อง จากข้อมูล ที่ได้จ ากการวิเคราะห์ ให้ ตัดทอนส่ ว นที่ไม่จาเป็นออก เช่น ส่ ว นที่อธิบายเพิ่มเติม
ส่วนของรายละเอียดปลีกย่อย ส่วนที่เป็นความคิดเห็น เป็นต้น
๒. แยกส่ว น หมายถึง การแยกส่ วนของข้อความที่เกษียนซึ่งต้องมีส่วนประกอบ ๓ ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม และส่วนเสนอแนะ ดังนี้
๒.๑ ส่วนเนื้อหา ซึ่งประกอบด้วยเรียนใคร่มีจุดประสงค์และรายละเอียดประกอบ (เป็นเหตุหรือความ
เป็นมาและผลในส่วนที่ดาเนินการ) เช่น โรงเรียนสาธิตมัธยมขอความอนุเคราะห์ใช้รถตู้เพื่อนานักเรียน
ไปทัศนศึกษาในภาคฤดูร้อน มีอาจารย์ ๒ คน นักเรียน ๑๐ คน ออกเดินทางในวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. กลับในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้น

๒.๒ ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องในลักษณะเดียวกันที่เคยดาเนินการผ่านมาหรือเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบที่ถือปฏิบัติอยู่ เช่น ตามประกาศของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน่วยราชการที่จะขอใช้รถ
ในราชการจะต้องรับผิดชอบเรื่องค่าน้ามันและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ รวมทั้งความเสียหายใด ๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในระหว่างใช้รถ เป็นต้น
๒.๓ ส่วนเสนอความเห็น เป็นส่วนที่ผู้เกษียนเสนอความคิดเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประกอบการ
ตัดสิ น ใจ เช่น รถตู้ ๑๒ ที่นั่ ง ในวันดังกล่ าวติดราชการอื่ น ๑ คัน จึงขอเสนอให้ ใช้รถตู้ที่ มี น าย
ประเสริฐ เมืองคา เป็นพนักงานขับรถ เป็นต้น

ทั้ง ๓ ส่วนข้างต้นนี้ให้เกษี ยนแยกส่วน โดยอาจใช้วิธการย่อหน้าในแต่ละส่วนก็ได้ คือส่วนเนื้อหา
ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม และส่วนเสนอแนะ รวมเป็น ๓ ย่อหน้า เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในการอ่าน
อนึ่ง ในกรณีที่หนังสือราชการมีเนื้อหามากหรือเป็นรายงาน ก็ให้กระทาเช่นเดียวกับหนังสือราชการที่มี
เนือ้ หาน้อย แต่แทนที่จะเกษียนลงไปในเอกสารฉบับเดียวกันหรือส่วนล่างของเอกสาร ก็ให้แยกเขียน โดยเขียนลง
ในบันทึกข้อความแล้วนาไปแนบรวมไว้กับหนังสือราชการทีมีความยาวดังกล่าว
๒.๔ ตรวจสอบ เป็นขั้นสุดท้ายของการเกษียนหนังสือทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์
ครบถ้วนในด้านข้อมูลและเนื้อหา การเรียบเรียงตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา
การสะกดการันต์ไม่ผิดพลาด ฯลฯ ให้มีความแน่นอนก่อนนาเสนอผู้บังคับบัญชา
๒.๕ ลงลายมือชื่อ เป็นการเกษียนหนังสือขั้นสุดท้ายหลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ต้องลงมือ
ชื่อของผู้เกษียนและบรรทัดถัดไปตอนล่างแนวเดียวกับลายมือชื่อผู้เกษียนกากับด้วย วัน เดือน ปี
ไว้ด้วย

ข้อควรคานึงในการวิเคราะห์และเกษียนหนังสือราชการ
ผู้เกษียนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้บังคับบัญชาก็ตาม การเกษียนหนังสือควรคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้
๑. ความถูกต้องในข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากหนังสือต้นฉบับกับข้อมูลที่เกษียนจะต้องตรงกัน ไม่ตัดหรือเพิ่ม
ข้อมูลอื่นเข้าไปจนทาให้เสียความหรือทาให้เข้าใจเบี่ยงเบนไปจากต้นฉบับ
๒. ภาษาที่ใช้ในการเกษียนให้ใช้ภาษาที่สั้น กระชับและใช้รูปประโยคเอกกรรถประโยค หรือประโยคสั้นๆ
ความเดียว
๓. การเกษียนจะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือเขียนก็ได้ แต่ต้องมีความชัดเจนอ่านง่าย
๔. การระบุ วัน เดือน ปี ในส่วนล่างของการลงลายมือชื่อต้องตรงกับความเป็นจริงไม่ควรลงย้อนหลั งหรือ
ล่วงหน้า เว้นไว้แต่มีเหตุผลจาเป็นจริงๆ
๕. รูปแบบของการเกษียน ใช้รูปแบบเดียวกับการบันทึ ก คือ ถึงใคร ข้อความอย่างไร ลงชื่อผู้เขียน และวัน
เดือนปีที่เขียนไว้ด้วย

รูปแบบการเกษียนหนังสือ
๑. เกษีย นหนั งสื อเริ่ มจากด้านล่ างซ้ ายมือ ไปขวามื อ ด้านขวามือเริ่มจากด้า นล่ างขึ้น ไปเพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาบันทึกสั่งการอยู่เหนือขึ้นไปตามลาดับขั้น
๒. กาหนดหมายเลข 1 2 3 ในวงกลมกากับเรื่องที่เสนอขึ้นตามลาดับ
๓. การเกษียนหนังสือให้เริ่มจากตรงบริเวณช่วงประมาณครึ่งหน้ากระดาษลงไป และจากซ้ายไปขวา
หากพื้นที่ไม่พอเกษียนให้เขียนคาว่า “โปรดพลิก” และพลิกหน้าถัดไป เริ่มเกษียนจากส่วนบนสุด
ของกระดาษไล่ลาดับลงล่างและจากซ้ายไปขวาเช่นกัน
๔. ขีดเส้นใต้ในส่วนที่เป็นใจความสาคัญ
๕. ไม่ใช้ปากกาเน้นข้อความในกรณีที่ต้องสาเนาหนังสือแจ้งผู้อื่นต่อไป เพราะจะทาให้ความชัดเจน
ของตัวหนังสือลดลงไม่น่าอ่าน
๖. สรุปให้ได้ใจความครบถ้วน
ตัวอย่างการเกษียณ
สรุปเรื่อง
๑)…………………………………………………..…
๒).............................................................
๓)..............................................................
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
๑) เพื่อโปรดทราบ..............................................
๒) เพื่อโปรดพิจารณา.........................................
๓) เห็นควร..........................................................
กฏ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
๑)…………………………………………………..…
๒).............................................................
ลงลายมือชื่อ
วัน เดือน ปี

ตัวอย่างการเกษียนหนังสือ
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2 เรี ยน อธิการบดี
สกอ. ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยช่วยแหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
ในกรณีฉุกเฉิ นเพิ่มเติม โดย
1. ให้สถานศึกษาพิจารณาอนุญาตให้ผปู ้ ระสบอุทกภัยเข้าพักอาศัย
ในสถานศึกษาชัว่ คราว
2. ขออนุญาตใช้สถานศึกษาเป็ นที่จอดรถ
3. ให้การสนับสนุน อาหาร เครื่ องนุ่งห่ มฯลฯ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา เนื่องจากบริ เวณใกล้เคียงไม่มีอุทกภัย
ดังกล่าว เห็นควรมอบงานธุ รการ กองกลาง แจ้งเวียน เพื่อให้ผทู ้ ี่สนใจ
ร่ วมบริ จาคให้ความช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยต่อไปด้วย
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ข้อจากัด
๑. การวิเคราะห์หนังสือราชการบางครั้งต้องใช้เวลานานเนื่องจากบางเรื่องต้องค้นหาเอกสารที่ เ กี่ยวข้อง
หรือเอกสารที่ได้อ้างถึงไว้ในหนังสือนั้น ๆ
๒. การวิเคราะห์หนังสือ และการเกษียนหนังสือ ต้องใช้ทักษะ และประสบการณ์ในการทางานมาก ผู้วิเคราะห์
และเกษียนหนังสือไม่ควรที่จะระบุในหนังสือแต่เพียงว่า เรียน..... เพื่อโปรดพิจารณา โดยไม่ใส่ความเห็น
หรืออ้างอิงข้อมูล หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องใด ๆ ไว้ ทาให้ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นฝ่ายพิจารณาผู้เดียวทั้งหมด
การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนังสือ คือ การน าหนังสื อที่ดาเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้ ว เสนอต่อผู้ บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาบันทึกสั่งการทราบและลงชื่อ
การเสนอหนังสือ ให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลาดั บชั้นผู้บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่
ผู้รวบรวมเรื่องเสนอและแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลาดับว่า
เป็นเรื่อง ที่ต้องสั่งการพิจารณา หรือเพื่อทราบ แล้วใส่แฟ้มเสนอตามลักษณะความสาคัญของหนังสือแต่ละเรื่อง
กระบวนการเสนอหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา
กระบวนการเสนอหนังสือ“หนังสือเข้า” ดังนี้
๑) เมื่อหนังสือจากหน่วยงานภายนอก/หน่วยงานภายใน ส่งมาถึงมหาวิทยาลัยพะเยา
๒) ธุรการ กองกลาง จะลงทะเบียนหนังสือรับเข้าและตรวจสอบคัดกรองโดยแยก ดังนี้
๒.๑ หนังสือที่ปรากฏว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงให้ส่งไปยังหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อให้ข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณา และเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ
โดยให้เสนอไปตามสายงานตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา
๒.๒ กรณีห นั งสื อภายในมหาวิทยาลั ย ให้ คณะ/วิทยาลั ย/กอง/ศูนย์ สามารถส่ งหนังสื อไปยั ง
กอง/หน่วยงาน ที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ โดยตรงเพื่อตรวจสอบ
และให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยให้เสนอไปตามสายงานตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา
๒.๓ หนังสือที่ยังไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบและตรงตามอานาจของรองอธิการบดี
จะเสนอรองอธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
๒.๔ หนังสือที่เรียนอธิการบดีโดยตรงและไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ จะเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
๒.๕ หนังสือที่เป็นนโยบายสาคัญและเร่งด่วน จะส่ง ถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมสาเนาเสนอ
อธิการบดี/ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบ พร้อมรายงานว่าได้ส่งต้นฉบับหนังสือ ดังกล่าว
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแล้ว

๒.๖ กรณีรองอธิการบดี ไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้เลขานุการผู้บริหาร
ของรองอธิการบดีท่านนั้นรับผิดชอบการตรวจสอบ การมอบอานาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการ แทนกัน
และเสนอเรื่องถึงรองอธิการบดีที่จะปฏิบัติการแทนเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
กระบวนการ “หนังสือออก” ดังนี้
๑) เมื่ออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ/ลงนาม/สั่งการแล้วเสร็จ เลขานุการจะจัดส่งไปยังงานธุรการ กองกลาง
๒) เมื่อรองอธิการบดีพิจารณาอนุ มัติ/ลงนาม/สั่งการแล้วเสร็จหน่วยงานเจ้าของเรื่ อง (เจ้าของแฟ้มเสนอ)
จะติดตามเรื่องเพื่อนาไปดาเนินการต่อไป
๓) คณะ/วิ ท ยาลั ย /ศู น ย์ ติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ คื น ที่ ง านธุ ร การ กองกลาง หากเรื่ อ งใดมี ห น่ ว ยงานอื่ น
(กองในสั ง กั ด ส่ ว นงานบริ ห าร) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง ให้ คณะ/วิ ท ยาลั ย /กอง/ศู นย์ ไปรั บ คื น จาก
หน่วยงานนั้นๆ

กระบวนการรับ – ส่งหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา
หน่วยงานภายนอก
ภายนอก

หน่วยงานภายใน
ภายนอก
กรณีหนังสือภายในที่เกี่ยวข้องกับกอง / หน่วยงาน

กองกลาง งานธุรการ
หนังสือเข้า
- ลงทะเบียนรับเอกสาร
- ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเสนอ
อธิการบดี/รองอธิการบดี/
กองหรือหน่วยงานเจ้าของ
เรื่อง

กอง/หน่วยงาน
หนังสือที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

- หนังสือที่ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบ
และตรงตาม อานาจของ
รองอธิการบดี

รองอธิการบดีที่
รับผิดชอบ

พิจารณาอนุมัติ /ลงนาม /สั่งการ
หรือนาเสนออธิการบดีพจิ ารณา

- หนังสือที่เกี่ยวข้องกับอธิการบดีโดยตรง
เช่น เชิญเป็นประธาน, คาสั่งแต่งตั้ง

อธิการบดี
พิจารณาอนุมัติ /ลงนาม /สั่งการ

หมายเหตุ - เส้นทางหนังสือเข้า
- เส้นทางหนังสือออก

หนังสือเข้า
- พิจารณาเสนอรองอธิการดีที่กากับ
ดูแลพร้อมให้ข้อมูลประกอบการ
พิจารณา

ขัน้ ตอนการเสนอหนังสือภายนอก
หน่วยงานภายนอก
- คัดกรองเอกสาร,ลงทะเบียน
- แยกให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ธุรการ

กองกลาง
ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
-หนังสือที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

ธุรการกองดาเนินการเสนอหนังสือตาม
ขั้ น ตอนของกอง/ศู น ย์ ตามสายงาน
ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา

-หนังสือที่ไม่มหี น่วยงานรับผิดชอบ
- ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กรณีหนังสือถึงอธิการบดีโดยตรง/หนังสือที่ไม่
ปรากฏหน่วยงานรับผิดชอบ

หัวหน้าธุรการ

กองกลาง

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

- กรณีหนังสือถึงอธิการบดีโดยตรง

ผู้อานวยการ

กองกลาง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

เลขานุการผู้บริหารที่เกีย่ วข้อง

- ตรวจสอบ

ถูกต้อง
รองอธิการบดีที่เกีย่ วข้อง
พิจารณา อนุมัติ/ลงนาม/สั่งการ

กรณีนอกเหนืออานาจ
กรณีในอานาจ

เลขานุการผู้บริหาร

อธิการบดี/
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการผู้บริหาร

งานธุรการกอง
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ขัน้ ตอนการเสนอหนังสือภายใน
หน่วยงานภายใน/
เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเอกสาร
-หนังสือที่มีหน่วยงานรับผิดชอบ

-หนังสือที่ไม่มหี น่วยงานรับผิดชอบ
- คัดกรองเอกสาร,ลงทะเบียน
- แยกให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ธุรการ

ธุ ร การคณะ /วิ ท ยาลั ย /กอง/ศู น ย์
ดาเนินการเสนอหนังสือตามขั้นตอนของ
คณะ/วิทยาลัย/กอง/ศูนย์ ตามสายงาน
ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชา

กองกลาง ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หัวหน้าธุรการ
ไม่ถูกต้อง กองกลาง ถูกต้อง

ผู้อานวยการ
กองกลาง
ไม่ถูกต้อง

-

ตรวจสอบ ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา
กรณีหนังสือถึงอธิการบดีโดยตรง/หนังสือที่
ไม่ปรากฏหน่วยงานรับผิดชอบ
- กรณีหนังสือถึงอธิการบดีโดยตรง

ถูกต้อง
- ตรวจสอบ

เลขานุการผู้บริหารที่เกีย่ วข้อง
ถูกต้อง
รองอธิการบดีที่เกีย่ วข้อง

กรณีในอานาจ

พิจารณา อนุมัติ/ลงนาม/สั่งการ

กรณีนอกเหนืออานาจ
เลขานุการผู้บริหาร

อธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการผู้บริหาร

งานธุรการกอง
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

การร่างหนังสือ
การร่ า งหนัง สื อ คื อ การเรี ย บเรี ย งข้ อ ความขั้ น ต้ น ตามเรื่ อ งที่ จ ะแจ้ ง ความประสงค์ ไ ปยั ง ผู้ รั บ
หรือ
ผู้ต้องทราบหนังสือนั้น ก่อนที่ใช้จัดทาเป็นต้นฉบับ
เหตุที่ต้องร่างหนังสือ เพื่อให้มีการตรวจแก้ให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนก่อน เว้นแต่
หนังสือที่เป็นงานประจาปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้
หลักการร่างหนังสือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้งแยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความมุ่งหมาย
ที่จะทาหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเรื่องที่จะร่างว่า
- อะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทาไม อย่างไร เป็นข้อๆ ไว้
- ให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง
ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
- ความใดอ้างถึงตัวบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง พยายาม
ระบุให้ชัดเจน เพื่อฝ่ายผู้รับหนังสือจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก
- การร่างควรใช้ถ้อยคาสั้นแต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คาธรรมดาที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง
- สานวนที่ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวนหนังสือไม่ควรใช้
- ระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์และวรรคตอนให้ถูกต้อง
- ต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
- ผู้ร่างต้องพิจารณาด้วยว่าหนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง หรือควรจะทาสาเนาให้ใคร
ทราบบ้าง ประสานงานกับหน่วยงานใดบันทึกไว้ในร่างด้วย
- การอ้างถึงเรื่องที่จะร่างนี้ ต้องพิจารณาว่าผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้าทราบมาก่อนแล้ว
ความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้หรืออ้างชื่อเรื่องก็พอ
- การร่างหนังสือให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและสมกับฐานะของผู้รับ
- ถ้าร่างหนังสือที่เป็นการปฏิเสธคาขอ ควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ
การร่างหนังสือที่มลี กั ษณะเป็นการสัง่ การ
- ต้องมีข้อความอันเป็นเหตุและผลเช่นเดียวกัน
- การใช้คาต้องให้รัดกุม อย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย ซึ่งอาจทาให้เกิดการเข้าใจผิด
- การใช้ถ้อยคาที่ผู้รับคาสั่งสามารถปฏิบัติได้
- ก่อนร่างควรพิจารณาค้นหาว่ามีบทกฎหมายให้อานาจสั่งการไว้แล้วประการใด
- คาสั่งต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้าขัดกับคาสั่งเก่าต้องยกเลิกคาสั่งเก่าเสียก่อน

การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์
- ต้องร่างตามแบบที่กาหนดไว้
- ข้อความต้องสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ต้องการ
- อย่าให้มีข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น หรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้
- ใช้ถ้อยคาสุภาพ
สิง่ ทีผ่ รู้ า่ งหนังสือควรปฏิบตั ิ
- ผู้ร่างควรเขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย เพื่อความสะดวกในการตรวจแก้ร่างก่อนพิมพ์
- เพื่อการประหยัด ใช้กระดาษที่พิมพ์แล้วหน้าหนึ่งและไม่ใช้ นาอีกหน้าหนึ่งมาเป็นกระดาษ
ร่างหนังสือได้
- เมื่อร่างเสร็จให้เสนอตัวร่างและเรื่องประกอบที่สมบูรณ์ขึ้ นไปให้ผู้บังคับบัญชาตรวจร่าง
และพิจารณาสั่งพิมพ์
- เมื่อพิมพ์ห นั งสื อฉบั บนั้นและตรวจถูกต้องแล้ ว ไม่จาเป็ นต้องเก็บรักษากระดาษร่างไว้
เว้นแต่เรื่องสาคัญที่ผู้บั้งคับบัญชาแก้ไขควรเก็บไว้ประกอบเรื่อง
หลักการเขียนจดหมายราชการ
จดหมายราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเรียกว่า “หนังสือภายนอก”
หมายถึง หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หรื อจากหน่วยราชการหนึ่งมีไปถึงหน่วยราชการอื่น อาจจะ
มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ หรื อ บุ ค คลภายนอกเป็ น หนั ง สื อ ติ ด ต่ อ ราชการที่ เ ป็ นแบบพิ ธี โ ดยใช้ก ระดาษตราครุฑ
ก่อนเขียนจดหมายราชการทุกครั้ง จะต้องคานึงถึง เขียนเรื่องอะไร เขียนถึงใคร เขียนทาไม เขียนอย่างไร
เขียนเรื่องอะไร นั้น เพื่อให้ตรงเป้าหมาย ได้สาระครบถ้วนตามที่ประสงค์ โดยการแจ้งและย่อเรื่อง ลงหัวเรื่อง
ของจดหมายได้รัดกุมถูกต้อง จัดวรรคตอนให้ชัดเจนหากมีหลายกรณีที่จะกล่าวถึงในจดหมายฉบับเดียวกัน
เขียนถึงใคร การเขียนถึงใครนั้น เพื่อจะได้ใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม คาลงท้าย ถ้อยคา สานวน เหมาะสมกับผู้รับจดหมาย
เขีย นอย่างไร เพื่อจะได้กาหนดรู ปแบบของจดหมายเสี ยก่อนว่าควรใช้ลักษณะอย่างไร ควรมีเนื้อความถี่
ตอนเนื้อความแต่ละตอนควรกล่าวถึงอะไรบ้างและควรเลือกสรรถ้อยคาอย่างไรจึงจะ เหมาะสม
การเขียนจดหมายราชการ ต้องใช้กระดาษตราครุฑ พิมพ์ครุฑขนาดตัวครุฑสูง ๓ ซม. ด้วยหมึกสีดา
ส่วนต่าง ๆ ของจดหมายราชการ แยกเป็น ๔ ส่วน คือ
๑. หัวเรื่อง
๒. เนื้อเรื่อง
๓. จุดประสงค์ของเรื่อง
๕. ท้ายเรื่อง

ข้อสังเกต - ในการเขียนหนังสือราชการถ้าไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อนจะใช้คาขึ้นต้นว่า
“ด้วย” “เนื่องจาก” จะไม่มีคาว่า “นั้น” ในท้ายวรรค
- ส่วนการเขียนหนังสือราชการที่มีการอ้างเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาจะใช้คาขึ้นต้นว่า
“ตาม…..และลงท้ายวรรคด้วยคาว่า “นั้น” เสมอ
ข้อควรระวัง ในการเขียนหนังสือราชการที่ขึ้นต้นด้วยคาว่า “ตาม…นั้น” มิให้ต่อความในวรรค ๒ ด้วย “จึง”
เป็นอันขาด เพราะการเขียนขึ้นต้นด้วย “ตาม…นั้น” เป็นการเท้าความเดิมเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการอ้างเหตุผล
บังคับให้ทาตาม
ข้อผิดพลาด ที่มักจะเกิดขึ้นของการเขียนหนังสือราชการ
๑. เขียนอักษรย่อของส่วนราชการผิด หรือเขียนชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไม่ชัดเจน
๒. เลือกใช้ชนิดของหนังสือไม่ถูกต้อง เช่น ติดต่อภายในกระทรวงฯ เดียวกันจะต้องใช้
กระดาษบันทึกก็จะใช้ครุฑ
๓. วางรูปแบบหนังสือสลับที่ เช่น เรื่อง กับ เรียน จะสลับที่กัน
๔. เขียนคาว่าอ้างถึงกับสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งที่ไม่มีความจาเป็นที่จะใช้ เช่น ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย
ก็ใส่ หรือไม่ต้องมีการอ้างถึงก็อ้าง
๕. เขียนข้อความไม่ชัดเจนวกไปวนมาจนผู้รับไม่เข้าใจ และไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้
๖. เขียนคาขึ้นต้น และคาลงท้าย ไม่ถูกต้องตามฐานะของผู้รับ
๗. ไม่เขียนชื่อเต็มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อของผู้ออกหนังสือ ทาให้ผู้เขียนไม่ทราบว่าเป็น
หนังสือของใคร ลายมือชื่อใคร
๘. อักษรย่อประจากระทรวง กรม จังหวัด รวมทั้งหนังสือเวียนที่ใช้ “ว” จะไม่มีจุด สาเหตุ
ที่ระเบียบฯ กาหนดไม่ให้ใส่จุด เพราะถ้าเขียนด้วยมือจุดอาจจะกลายเป็นตัวเลขได้
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
การพิมพ์ห นั งสื อ ราชการภาษาไทย การจัดทากระดาษตราครุ ฑ และกระดาษบั น ทึ ก
ข้อความโดยใช้โปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จัดทาให้ถูกต้องตามแบบของกระดาษตราครุฑ
และแบบของกระดาษบันทึกข้อความ โดยเฉพาะส่วนหัวของกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดง
เส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคา ดังต่อไปนี้ หน่วยงาน ที่ วันที่ เรื่อง และไม่ต้องมีเส้นขีดทึบแบ่งส่วน
ระหว่างหัวกระดาษบันทึกข้อความกับส่วนที่ใช้สาหรับการจัดทาข้อความ
๑. รูปแบบตัวพิมพ์หนังสือ
๑.๑ ตัวอักษร ให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ TH Sarabun PSK และ ไทยนิรมิต TH Niramit AS
ขนาด ๑๖ พอยท์
๑.๒ ตัวเลข ให้ใช้ตัวเลขไทย แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณให้ใช้เลขอารบิกได้ หรือข้อความ
ที่มีศัพท์เทคนิคภาษาอื่นปะปนอยู่ เช่น ชื่อสูตร ศัพท์เฉพาะที่มีตัวเลขสามารถใช้ตัวเลขอารบิกได้

๒. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๒.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๒.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๒.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๓. ขนาดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๓.๑ ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย สู ง ๓ เซนติ เ มตร ใช้ ส าหรั บ การจั ด ท าหนั ง สื อ ส่ ง ภายนอก
และ ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย สูง ๒ เซนติเมตร ใช้สาหรับการจัดทาบันทึกข้อความ
๓.๒ การวางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๔. การเว้นวรรค
๔.๑ การเว้นวรรคโดยทั่วไปเว้น ๒ จังหวะเคาะ
๔.๒ การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่องให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๔.๓ การเว้นวรรคในเนื้อหา เรื่องที่พิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน ให้เว้น ๑ จังหวะเคาะ ถ้าเนื้อหาต่างกัน
ให้เว้น ๒ จังหวะเคาะ
๕. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า ต้องพิมพ์เลขหน้า โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้ระหว่างเครื่องหมาย
ยัติภังค์ ( - ) ที่กึ่งกลางด้านบนของหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบนลงมาประมาณ ๓ เซนติเมตร
๖. การพิมพ์หนังสือที่มีความสาคัญ และมีจานวนหลายหน้า ให้พิ มพ์คาต่อเนื่องของข้อความที่ยกไปพิมพ์
หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้นๆ แล้วตามด้วย... (จุด ๓ จุด) โดยปกติ ใ ห้เ ว้น ระยะห่า ง
จากบรรทัดสุดท้าย ๓ ระยะบรรทัดพิมพ์ และควรจะต้องมีข้อความของหนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้า
สุดท้าย อย่างน้อย ๒ บรรทัด ก่อนพิมพ์คาลงท้าย
หมายเหตุ : กรณีที่มีความจาเป็น หน่วยงานอาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างจากนี้ได้
ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสาคัญ
ชนิดของหนังสือ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
๑) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
๒) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
๓) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึง ส่วนราชการ
๔) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
๕) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

หนังสือมี ๖ ชนิดคือ
๑) หนังสือภายนอก
๒) หนังสือภายใน
๓) หนังสือประทับตรา
๔) หนังสือสั่งการ
๕) หนังสือประชาสัมพันธ์
๖) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ กระดาษตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
พะเยา ที่มีขนาดครุฑ สูง ๓ เซนติเมตร เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่
ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกให้จัดทาตามแบบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามภาคผนวก ทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสาหรับ
หนังสือของคณะกรรมการให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ เพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
๒. หน่วยงานเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนั งสือนั้น
และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่ สุ ด ของหนั ง สื อ ฉบั บ นั้ น ในกรณี ที่ เ ป็ น หนั ง สื อ ต่ อ เนื่ อ ง โดยปกติ
ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้
ในภาคผนวก แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งหน้าที่
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนั งสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว
จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่ เดือน ปี
พุ ท ธศั ก ราชของหนั ง สื อ นั้ น การอ้ า งถึ ง ให้ อ้ า งถึ ง หนั ง สื อ ฉบั บ สุ ด ท้ า ยที่ ติ ด ต่ อ กั น เพี ย งฉบั บ เดี ย ว
เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสาคัญต้องนามาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น
โดยเฉพาะให้ทราบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อสิ่งของเอกสาร หรือ บรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่
ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
๘. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ
๙. คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คาขึ้นต้นสรรพนาม และคาลงท้าย
ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ภาคผนวก
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๑๑. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ

๑๒. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
๑๓. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ และหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย
๑๔. สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทาสาเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และประสงค์จะให้
ผู้รบั ทราบว่าได้มีสาเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสาเนาไปให้
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ เ ข้ า ใจระหว่ า งผู้ ส่ ง และผู้ รั บ ถ้ า หากมี ร ายชื่ อ ที่ ส่ ง มากให้ พิ ม พ์ ว่ า ส่ ง ไปตามรายชื่ อ ที่ แ นบ
และแนบรายชื่อไปด้วย

๑.๕ ซม.
ชั้นความลับ(ถ้ามี)
๓ ซม.

ชั้นความเร็ว(ถ้ามี)

ตั้งค่าระยะบรรทัดทั้งหมด เป็ นหนึ่งเท่า หรื อSingle
* ระยะบรรทัดสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสม*

๑

ที่ %ศธ%๐๕๙๐/........…….
(๑Enter+before ๖ pt)

๒ (หน่วยงานเจ้าของหนังสือ)
ที่ตั้งและรหัสไปรษณีย์ ๑ Enter
๓

วันที่.......................

(๑ Enter +before ๖ pt)

บรรท
เรื่อง%%………………………………………………....
๔
(๑ Enter+before ๖ pt)

เรียน%%…………………………………………………

(๑ Enter+before ๖ pt)

๕

อ้างถึง%%………………………………………………. ๖
(๑ Enter+before ๖ pt)

สิ่งที่ส่งมาด้วย %%………………………………………
๗
๘
(ระยะก่อนหน้า ๑ Enter+ before ๖ pt)
ระยะย่อหน้า
ภาคเหตุ…..……….………………………………………….......………………..............................................
๒.๕ ซม.
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………..……………………….…………………….
กั้นหน้า ๓ ซม.

(๑ Enter+before ๖ pt)
ภาคความประสงค์……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…………………………………..……………………
..…….………………………………………………………………………………………..………………..............................................
(๑ Enter+before ๖ pt)
ภาค
๑ Enter+before+ ๑๒ pt)
สรุป………………………………………………………......................................................................

คาลงท้าย

๙

(เว้น ๓ บรรทัด = ๔ Enter)

(พิมพ์ยศ)%%

ลายมือชื่อ

๑๐
Q

(…………พิมพ์ชื่อเต็ม……..……)
(๑ Enter)
ตาแหน่ง
๑๑
( เว้น ๓ บรรทัด = ๔ Enter )

๑๒
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
(๑ Enter)
โทร.%................................
โทรสาร.%......................... (๑ Enter)
สาเนาส่ง (ถ้ามี)

๑๓

๑๔
ชั้นความลับ(ถ้ามี)
๑.๕ ซม.

ระยะบรรทัด
% =เว้น ๑ เคาะ

กั้นหลัง
๒ ซม.

คาอธิบายการพิมพ์หนังสือภายนอกในเครื่องคอมพิวเตอร์
๑. พิมพ์ “ที”่ และ “หน่วยงานเจ้าของหนังสือ” ให้ตรงกับแนวขอบล่างของตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย
๒. การพิมพ์วันที่ ให้ตัวเลขตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๓. การพิมพ์เรื่อง คาขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกัน เท่ ากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๖ pt)
๔. การพิมพ์ข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะบรรทัดระหว่าง
ข้อความแต่ละภาคห่างเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๖ pt)
๕. การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้าตามค่า
ไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๖. การพิมพ์คาลงท้าย ให้มีระยะบรรทัดห่างจากบรรทัดสุดท้ายภาคสรุปเท่ากับระยะ
บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์ (๑ Enter + Before ๑๒ pt) โดยให้ตัวอักษรตัว แรก
อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๗. การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้า ของหนังสื อ ให้ เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (๔ Enter)
จากคาลงท้ายการพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บและตาแหน่งให้ถือคาลงท้ายเป็นหลัก โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน
ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตาแหน่ง ๒ บรรทัดให้ใช้ระยะบรรทัดปกติ (๑ Enter)
๘. การพิมพ์ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด จากตาแหน่ง
ของเจ้าของหนังสือ (๔ Enter)
๙. จานวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการ ในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ
จานวนข้อความ และความสวยงาม
หมายเหตุ : กรณีที่มีค วามจาเป็น อาจปรั บ การพิม พ์ห รือ หนัง สื อ ราชการให้ แ ตกต่า งจากนี้
ได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึ ง ถึ ง ความ สวยงามและรู ป แบบ ของหนั ง สื อ
ราชการเป็นสาคัญ

ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอก
หนังสือขอความอนุเคราะห์

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/ว๐๙๓

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณโครงการเปิดตัวมหาวิทยาลัย
เรียน กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค (คุณมนตรี โสตางกูร)
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นที่จะ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สาเร็จการศึกษาออกไปอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้ตั้งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงได้จัดโครงการ
“เปิ ด ตั ว มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาเพื่ อ ชุ ม ชน” เพื่ อ เป็ น การประกาศความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ทุ ก ด้ า น
ให้ประจักษ์แก่คนทั่วไปได้รับทราบ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีขีดความสามารถและ
ความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณโครงการ “เปิดตัวมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อชุมชน” ตามแต่จะเห็นสมควรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๐
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๖๑๓๘

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๕ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่สนามกอล์ฟลานนา
เรียน ประธานศูนย์การกีฬาลานนา
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยพะเยา มีความมุ่งมั่นที่จะ
ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สาเร็จการศึกษาออกไปอย่างมี
คุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้ตั้งปณิธาน “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” จึงได้จัดโครงการ
“เปิดตัวมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อชุมชน” เพื่อเป็นการประกาศความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจทุกด้าน ให้
ประจักษ์แก่คนทั่วไปได้รับทราบอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วไป
มหาวิทยาลั ย พะเยา จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ข อใช้พื้นที่ส นามกอล์ ฟลานนา เพื่อจัด
กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ “เปิดตัวมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อชุมชน” ซึ่งจัด
โดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ ............ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา .....................น.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๐
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/๒๖๔

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกอล์ฟเต็มวันและยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ขอสนับสนุน
บ้านพักรับรอง และสโมสรในการจัดงานเลี้ยง
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารการจัดการสนามกอล์ฟการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่เมาะ
ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มหาวิทยาลัยพะเยาครั้งที่ ๑
ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สนามกอล์ ฟแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
ในการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ เพื่อนารายได้ช่วยเหลื อการกุศลให้แก่นิสิ ตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ในด้านการศึกษา อาหารกลางวันและกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การจัดโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่านดังนี้
๑. ขอใช้สนามกอล์ฟเต็มวันในการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
๒. ขอสนับสนุนบ้านพักรับรองของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่เมาะ จานวน ๔ หลัง
๓. ขอใช้สโมสรในการจัดงานเลี้ยงในช่วงเย็น และขออนุเคราะห์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้
สนามกอล์ฟเป็นกรณีพิเศษ
๔. ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามกอล์ฟ ในวันเสาร์ ที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๔
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองการเจ้าหน้าที่
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๔๐
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๓๔

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๒๕ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หนังสือเรื่องกลไกกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
เรียน ผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
ด้วย นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ และ
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุ เมธ แย้มนุ่น ดารงตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลั ย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นว่าหนังสือเรื่องกลไกกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา แต่งโดยนาย
วิจารณ์ พานิช จัดพิมพ์โดยสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหนังสือที่มี
คุณค่า เหมาะต่อการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษาของชาติ
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จึ ง ใคร่ ข อความอนุ เ คราะห์ ห นั ง สื อ เรื่ อ งกลไกก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษา จากสถาบันคลังสมองของชาติ จานวน ๓๐ เล่ม เพื่อนามาแจกให้กับคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ นี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๑
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๕/ว๓๘๖๙

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตภายภาพบาบัด ชั้นปีที่ ๔ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อของนิสิตกายภาพบาบัด ที่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ แหล่งฝึก
ด้วยสานักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบาบัด ซึ่งจะต้องดาเนินการส่งนิสิตกายภาพบาบัดชั้นปีที่ ๔ เข้ารับการฝึก
ปฏิบัติการทางกายภาพบาบัด ณ โรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นระยะเวลาทั้งหมด ๓ ผลัด ในระหว่างเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๓ – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สานักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตกายภาพบาบัด
ชั้นปีที่ ๔ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางกายภาพบาบัด ณ แหล่งฝึก ในเขตพื้นที่หน่วยงานของท่าน ประจาปี
พ.ศ.๒๕๕๓ ดังรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตกายภาพบาบัดได้รับ
ประสบการณ์จาการปฏิบัติงานจริง สามารถปฏิบัติหน้าที่ของนักกายภาพบาบัดได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สานักวิชาสหเวชศาสตร์
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๗๙๐
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐
สาเนาเรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลระยอง

ที่ ศธ ๐๕๙๐/

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๘ เมษายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน
เรียน หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา
สิ่งที่ส่งมาด้วย กาหนดการศึกษาดูงาน จานวน ๑ ชุด
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน
ด้ า นธุ ร การ ตลอดจนน าแนวทางจากการศึ ก ษาดู ง านไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ในการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหน่วยงานของท่านเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม
และมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี อันจะเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยาในการศึกษา
เพื่อนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์นาบุคลากรมหาวิทยาลัย
พะเยาเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดเก็บเอกสาร ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๓๐ –
๑๖.๐๐ น. โดยมีจานวนบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการเข้าศึกษาดูงานจานวน ๔๐ คน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง
งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๖ - ๑๐๑๗
โทรสาร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๒๘

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการ

จานวน ๑ ชุด

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะจัดโครงการวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่ดวง
วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นการน้อมราลึกถึงพระเกียรติคุณ อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
รวมทั้งเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยพะเยา
เพื่อให้ การดาเนิ น งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจาปี ๒๕๕๖
บรรลุวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค์จากหน่วยงานของท่าน เพื่อบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์ และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ อาคารหอประชุ ม พญาง าเมื อ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ม อบหมายให้
นายนคร คาร้อง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๘๖๑-๒๘๖๙ เป็นผู้ประสานงานต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห์สนับสนุนวงดุริยางดังกล่าวด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิกาบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอก
หนังสือเชิญ

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๒/๐๐๐๘

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอเชิญคุณฉัตรชัย ศรีวิไล เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามที่ คุ ณ ฉั ต รชั ย ศรี วิ ไ ล ผู้ อ านวยการกลุ่ ม พั ฒ นาทั ก ษะความสามารถและกิ จ กรรม
นักศึกษา ได้เป็นผู้ประสานงานโครงการความร่ว มมือระหว่างกระทรวงวั ฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งโครงการอาศรมศิลปิน (Thailand International Artist Residency) ใช้พื้นที่
ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา นั้น
บั ดนี้ คณะรั ฐ มนตรี ในคราวประชุม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิก ายน ๒๕๕๓ ได้มีมติให้ ความ
เห็นชอบโครงการความร่วมมือดังกล่าวแล้ว และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ประสานงานกับรองศาสตราจารย์
ดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะสถาปนิก จะเดินทางขึ้นไปสารวจ
ออกแบบการก่อสร้างอาคารที่พัก และวางแผนอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าว
ให้อยู่ในสภาพธรรมชาติตลอดไป ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
มหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาเห็นว่า คุณฉัตรชัย ศรีวิไล ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาทักษะ
ความสามารถและกิจกรรมนักศึกษา ในฐานะเป็นผู้ประสานงานให้เกิดความร่ว มมือดังกล่าว มีความจาเป็นที่
จะต้องประสานงานให้เกิดความต่อเนื่ องของโครงการ จึงขอเรียนเชิญ คุณฉัตรชัย ศรีวิไล ไปทาหน้าที่
ประสานงานและให้ความเห็นต่อมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะที่จะเดินทางไปสารวจออกแบบ ในวันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ด้วย
จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้คุณฉัตรชัย ศรีวิไล เดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๑
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๑/ว๐๔๕

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน รองศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ (นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
๒. แบบตอบรับ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้ออกหนังสือเชิญประชุมกรรมการทุกท่านเรียบร้อยแล้ว โดยมีระเบียบ
วาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเป็นประธานการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๐๓

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๑/ว๐๔๕

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ดร.พรชัย นุชสุวรรณ (อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุม
๒. แบบตอบรับ

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ

ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๙ วิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว
ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๐๓

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๑/๐๔๗

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญไปชี้แจงโครงการจัดตั้งอาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข
ด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดให้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
และท่านนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอให้เรียนเชิญท่านไปชี้แจงความคืบหน้า เกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง
อาศรมศิลปินนานาชาติแห่งประเทศไทยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยาในวันดังกล่าว เวลา ๐๙.๓๐ น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญไปชี้แจงความคืบหน้าโครงการจัดตั้ง อาศรมศิลปิน
นานาชาติแห่งประเทศไทยต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๐๓

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๑/๐๐๔๖

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๙ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเชิญไปแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีสมพงษ์
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบตอบรับ

จานวน ๑ ฉบับ

ด้ว ยนายกสภามหาวิทยาลั ยพะเยา ได้กาหนดให้ มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ ในวันเสาร์ ที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารศิวาเทล ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จึงขอเรียนเชิญท่านไปแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภามหาวิ ทยาลัยพะเยา เพื่อประกอบการพิจารณา
แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ต่อไป
จึ งเรี ยนมาเพื่ อโปรดทราบและเข้ าร่ วมแถลงนโยบายการบริ หารงานต่ อสภามหาวิ ทยาลั ยพะเยา
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

สานักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๐๓

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๑๕/ว ๕๒๙๖

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๒๗ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยตั้งใหม่ อยู่ระหว่างการกาหนดรูปแบบการบริ หาร
จั ด การ โดยการออกระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และประกาศ ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตามแนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การในรู ป ของ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ที่มีความคล่องตัวสูงกว่าระบบราชการ จึงจาเป็นต้องสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ รวมทั้งต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาการบริหารมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐจากผู้บ ริหารที่มีประสบการณ์ตรงมาบรรยายหรือให้ ข้อคิดเห็นส าหรับการนาไปปรับปรุง
การวางระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยพะเยาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ท่ า นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
และมี ประสบการณ์ตรงในการบริหารมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ จึงขอเรียนเชิญท่านไปให้ข้อคิดเห็ น
และ ข้อเสนอแนะในหั ว ข้อ เรื่ อง การบริห ารมหาวิทยาลั ยในกากับของรัฐ อย่างไรจึงจะมีประสิ ทธิภาพ
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน
ชั้น ๕ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
จึ งเรี ย นมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ ความอนุเคราะห์ เป็นวิทยากรการประชุมตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๙
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๗๐๒

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๓๘

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน โทรศัพท์จังหวัด
อ้างถึง หนังสือบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ที่ ทีโอที ขบบภ.๓.๑(พย.)/๓๖๘ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ตามหนังสือที่อ้างถึงบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ได้เสนอบริการโทรศัพท์ ระบบ Digital
แบบ PRI ซึ่ ง เชื่ อ มโยงด้ ว ยโครงการข่ า ย OFC ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ รองรั บ การใช้ ง านจ านวนมาก
ให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณา นั้น
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ข้ อ มู ล การบริ ก ารโทรศั พ ท์ ระบบ Digital
แบบ PRI ดังกล่ าว จะเป็ น ประโยชน์ ในการพัฒ นาระบบการให้ บริการโทรศัพท์ข องมหาวิทยาลั ย พะเยา
จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ข้อมูล แนวทางและให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการให้บริการโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้ องประชุมอธิ การบดี ชั้น ๒ อาคารส านัก งานอธิก ารบดี มหาวิทยาลั ยพะเยา ทั้งนี้
ได้ มอบหมายให้ นายธนวิ ชญ์ ศรี ดวงค า หมายเลขโทรศั พท์ ๐๘-๙๕๕๒-๙๐๙๕ เป็ น ผู้ ติ ด ต่ อ ประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง)
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์
โทร: ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๑- ๑๐๑๔
โทรสาร: ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอก
หนังสือตอบขอบคุณ

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๐๗

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอขอบคุณบทความชุมชนสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา
เรียน ท่านอาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ
ตามที่ ท่ า นได้ ใ ห้ ค วามอนุ เ คราะห์ เ ขี ยนบทความลงในหนั งสื อ พิ ม พ์ ม ติช นรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า ๒๑ ในหัวข้อ “ชุมชนสร้างสรรค์ที่มหาวิทยาลัยพะเยา” นั้น
กระผมและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้กรุณาลงบทความ
บนหน้ าหนั งสื อพิมพ์ ตลอดจนให้ คาแนะนาและชื่นชมมหาวิทยาลั ยพะเยา เป็นการช่ว ยประชาสั มพันธ์
มหาวิทยาลัยให้รับรู้อย่างกว้างขวาง
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดทราบ และหวังเป็นอย่า งยิ่ งว่า มหาวิ ทยาลั ย พะเยา จะได้รับความ
อนุเคราะห์จากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๓
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอขอบคุณ
เรียน อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๓๒ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ตามหนั งสื อที่อ้างถึ ง มหาวิทยาลั ยพะเยาได้ ขอความอนุเ คราะห์ ใ ห้ บุคลากรกองกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา เข้ า เยี่ ย มชมและแลกเปลี่ ยนเรีย นรู้ ณ ส่ ว นบริ ห ารงานทั่ ว ไป สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นั้น
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ที่สถาบันของท่ านให้ความอนุเคราะห์
ดังกล่าว ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับบุคลากรกองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา ที่จะนาประโยชน์ที่ได้รับ
ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองกลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ตัวอย่างการพิมพ์หนังสือภายนอก
หนังสือโต้ตอบ

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๓๑

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ตอบรับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ ศธ ๐๕๖๗/๕๑๕๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ตามหนั งสื อที่ อ้ างถึ ง มหาวิทยาลั ยราชภั ฎสวนสุ นั นทา ขอความอนุ เคราะห์ มหาวิ ทยาลั ยพะเยา
จั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ ตลอดจนพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ในวันที่ ๒๓ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ
๗๐ – ๘๐ คน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมการ
เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาตามวัน และสถานที่ดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง
งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๖ – ๑๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

- ๔๑ -

-๔๒-

ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๐๑๘

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
๙ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารสารหลักฐานเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อ้างถึง หนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖(๓.๑๐)/ว๑๕๒ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได้ ข อทราบข้ อ เท็ จ จริ ง
และขอเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การเปิ ด หลั ก สู ต รโครงการพิ เ ศษ ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ปริ ญ ญาโท
และปริญญาเอก ตามที่มีผู้ร้องเรียนไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เกี่ยวกับการจัดให้มีระบบบริหาร
โครงการพิเศษโดยการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนให้อธิการบดี คณบดี และกรรมการอื่นๆ เป็นจานวนมาก
มีลักษณะการแบ่งผลประโยชน์ให้กับพรรคพวก นั้น
ในนามของนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ไม่มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรในลักษณะของโครงการพิเศษ ที่กาหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้
ผู้บริหารตามที่อ้างถึงข้างต้น จึงขอแจ้งข้อเท็จจริง ให้ทราบดังนี้
๑. สภามหาวิทยาลัยพะเยายังไม่เคยอนุมัติเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษแต่อย่างใด
๒. สภามหาวิทยาลัยพะเยาไม่มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร โครงการพิเศษ
และได้กาชับสั่งห้ามในเรื่องนี้ในสภามหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
๓. สภามหาวิทยาลัยพะเยาไม่เคยออกข้อบังคับหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน
โครงการพิเศษ และขอยืนยันว่าจะไม่มีการออกระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องนี้
๔. สภามหาวิทยาลัยพะเยาไม่มีนโยบายที่จะจัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนการบริหาร
โครงการพิเศษจึงไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา
กองกลาง
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๐๑
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

ที่ ศธ ๐๕๙๐/๐๐๕๕

มหาวิทยาลัยพะเยา
ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ตอบรับเข้าร่วมในคณะทางานศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
เรียน เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
อ้างถึง หนังสือสานักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ที่ ทปอ.๕๕/ว๑๘๕ ลงวันที่ ๔
กรกฎาคม ๒๕๕๕
ตามหนั ง สื อ ที่ อ้ า งถึ ง ส านั ก งานเลขาธิ ก ารที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี แ ห่ ง ประเทศไทย
ขออนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในคณะทางาน
ศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดารง ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ นั้น
มหาวิทยาลั ย พะเยา ได้พิจารณาอนุ มัติ ให้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภ กร พงศบางโพธิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมในคณะทางานศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

กองกลาง งานธุรการ
โทร. ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๖ - ๑๗
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทาตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. หน่วยงาน ให้ลงชื่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ และชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์
๒. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ ในภาคผนวก ทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง สาหรับหนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
๓. วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
๔. เรื่ อง ให้ ล งเรื่ องย่ อที่เป็ น ใจความสั้ นที่สุ ดของหนังสื อ ฉบับนั้นในกรณี ที่เป็นหนังสื อต่อ เนื่ อ ง
โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. ค าขึ้ น ต้ น ให้ ใ ช้ ค าขึ้ น ต้ น ตามฐานะของผู้ รั บ หนั ง สื อ ตามตารางการใช้ ค าขึ้ น ต้ น สรรพนาม
และคาลงท้ายทีก่ าหนดไว้ในภาคผนวก แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
๖. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลายประการ
ให้แยกเป็นข้อๆในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
๗. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้
๘. ตาแหน่งให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือภายในด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์
๑. คาว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัดจาก
๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์
๒. คาว่า “หน่วยงาน วันที่ เรื่อง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์
๓. คาว่าวันที่ ให้อยู่ตรงกึ่งกลางของบันทึกข้อความ ให้ตรงกับตัว ข
๔. การพิมพ์คาขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้า
อีก ๖ พอยท์ (๑ Enter + Before ๑๒pt)
๕. การพิ ม พ์ ข้ อ ความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ ภาคสรุ ป และการย่ อ หน้ า ให้ ถื อ ปฏิ บั ติ
เช่นเดียวกับการพิมพ์หนังสือภายนอก
๖. การพิมพ์ชื่อเต็มเจ้าของหนังสือ ให้เว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด จากภาคสรุป (๔ Enter)
และให้ “(“ อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางคาว่าบันทึกข้อความ ซึ่งตรงกับตัว ข
๗. ลายมือชื่อ ชื่อเต็มในวงเล็บและตาแหน่ง อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกันในกรณีที่ต้องพิมพ์ตาแหน่ง ๒ บรรทัด
ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑ Enter
๘. จานวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการ ในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจานวน
ข้อความ และความสวยงาม

๑.๕ ซม.

๒ ซม.

ชั้นความลับ(ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว(ถ้ามี)

๑
๒
๔

บันทึกข้อความ

ตั้งค่าระยะบรรทัดทั้งหมด เป็ นหนึ่งเท่า หรื อSingle
* ระยะบรรทัดสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสม*
(ขนาดตัวอักษร ๒๙ พอยท์)

หน่วยงาน%%ชื่อหน่วยงานเจ้าของหนังสือ%%ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง%%โทร.
ที่%%ศธ%๐๕๙๐(๑/ Enter)
วันที่ ๓
(๑ Enter)
เรือ่ ง%%..………………………………………………………………………………….…….……………………………………………….
(ระยะก่อนหน้า /before ๖ pt)

เรียน%%………………………………………………………………………………………………………………………….………………..
๕ (ระยะก่อนหน้า /before ๖ pt)
..
ภาคเหตุ…………………………………………………………………………………………………………………….…
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
…...……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….
……………………….…………………………………………………………………………………………………..…….……………………………….…..……….
ระยะย่อหน้า
๖ (๑ Enter+before ๖ pt)
ภาคความประสงค์…………………….………………………………………………………………….……………………….....
๒.๕ ซม.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...….……………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………..
ระยะย่อหน้า
๒.๕ ซม.

กั้นหน้า ๓ ซม.

(๑ Enter+before ๖ pt)
ภาคสรุป………………………………………………………………………..…………………………..…………………………….…
( เว้น ๓ บรรทัด = ๔ Enter)

(พิมพ์ยศ)%%( ลายมือชือ่ )
(……พิมพ์ชื่อเต็ม.……..)
ตาแหน่ง

๗
(๑ Enter)

_๘

ระยะบรรทัด
% =เว้น ๑ เคาะ
ชั้นความลับ(ถ้ามี)
๑.๕ ซม.

กั้นหน้า
๒ ซม.

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่ งานธุรการ โทร. ๑๐๔๐
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๓/ว๑๒๔
วันที่
เรือ่ ง กาหนดเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายบริการ

๗ เมษายน ๒๕๕๔

เรียน อธิการบดี
ตามที่ มหาวิทยาลั ย ได้มีประกาศมหาวิท ยาลั ย พะเยา เรื่อง กาหนดเวลาปฏิบัติง าน
ของเจ้าหน้าที่สายบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สามารถสนับสนุนการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ต่อไป
มหาวิทยาลัยได้ทาการตรวจสอบในช่วงเวลาวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน
พบว่าเจ้าหน้าที่จานวนมากยังไม่ได้ให้ความสาคัญที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้ทุกหน่วยงาน
ประชุมชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า มหาวิทยาลัยให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ โดยจะนามาประกอบการประเมิน
การปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างด้ว ย หากพบว่างานใดมาสายเป็นประจาขอให้หน่วยงานทาบันทึกไว้เป็น
หลักฐาน เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้นาไปพิจารณาไม่ต่อสัญญาจ้างในปีต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

บันทึกข้อความ
หน่วยงาน กองกลาง งานเลขานุการผู้บริหาร โทร. ๑๐๐๑
ที่ ศธ ๐๕๙๐.๐๒/๐๔๙๑
วันที่ ๑๘
เรือ่ ง ขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน

เมษายน ๒๕๕๔

เรียน อธิการบดี
ตามที่ ป ระธานที่ป ระชุมอธิการบดีแห่ งประเทศไทยได้กาหนดให้ มีการจัดประชุมสามั ญ
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ และการประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
ในวั น เสาร์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้ อ งประชุ ม ก าพล อดุ ล วิ ท ย์ ชั้ น ๒ อาคารสารนิ เ ทศ ๕๐ ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ และท่านอธิการบดีได้มีบัญชาให้กระผมไปประชุมนั้น
กระผมจึ ง ขออนุ มั ติ เ ดิ น ทางไปเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ดั ง กล่ า ว ณ กรุ ง เทพมหานคร
ในวันที่ ๒๒ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์จากงบประมาณรายได้มหาวิทยาลัยพะเยา
กองทุนเพื่อการศึกษาเป็นจ านวนเงิน ๒๓,๒๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้ว ย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง
๑๒๐ บาท
๒. ค่าที่พัก
๒,๐๐๐ บาท
๓. ค่าพาหนะเดินทาง
๒๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๒๓,๒๐๐ บาท
* ค่าใช้จ่ายสามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(ดร.สาราญ ทองแพง)
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้น
ไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
เป็นผู้รับผิดชอบ ลงชื่อย่อกากับตรา
หนั งสื อประทับ ตราให้ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่ วนราชการกับส่ว นราชการและระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญได้แก่
๑. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒. การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรือการเงิน
๔. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. การเตือนเรื่องที่ค้าง
๖. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา ให้จัดทาตามแบบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๓. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
๔. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
๕. ตราชื่อส่วนราชการให้ประทับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ด้วยหมึกแดงและให้ผู้รับผิดชอบ ลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
๗. หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
๘. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี)

๑.๕ ซม
ชั้นความลับ(ถ้ามี)

ตั้งค่าระยะบรรทัดทั้งหมด เป็นหนึ่งเท่า หรือSingle
* ระยะบรรทัดสามารถปรับแก้ตามความเหมาะสม*

๓ ซม.
ชั้นความเร็ว(ถ้ามี)

ที่%ศธ%๐๕๙๐/………
๑ enter + before ๖ pt

ถึง%%………………………………
ระยะก่อนหน้า
๒.๕ ซม

กั้นหน้า ๓ ซม

๑
๒

๒ enter + before ๑๒ pt ๓
(ข้อความ)…..……….……………………………………………………..............................................................................

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………..………………….................................................
.
๓ บรรทัด = ๔ enter

๕

ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง

ชื่อส่วนราชการที่ส่งออก
วัน เดือน ปี

๔
๖
ลายมือชื่อย่อกากับตรา

( เว้น ๓ บรรทัด = ๔ enter )

๗
(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)
๑ enter
๘
โทร.%………………………..
๑ enter
โทรสาร.%…………………….
๙

ระยะบรรทัด
% =เว้น ๑ เคาะ
ชั้นความลับ(ถ้ามี)
๑.๕ ซม

กั้นหลัง
๒ ซม.

คาอธิบายการพิมพ์หนังสือประทับตราในเครื่องคอมพิวเตอร์
๑. การพิมพ์ “ที”่ ให้ตรงกับแนวขอบล่างตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๒. การพิมพ์ “ถึง” ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก “ที”่ เท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก
๖ พอยท์ (๑ Enter+Before ๖ pt)
๓. การพิมพ์ ข้อความ ให้มีระยะบรรทัดห่างจาก “ถึง” เท่ากับระยะบรรทัดปกติ ๒ บรรทัด
และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์ (๒ enter + before ๑๒ pt)
๔. การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์เท่ากับ ๒.๕ ซม.
๕. การพิมพ์ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (๔ Enter) โดยให้
อักษรตัวแรกอยู่แนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๖. การพิมพ์ชื่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๓ บรรทัด (๔ Enter)
๗. จานวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือประทับตรา ให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับจานวน
ข้อความและความสวยงาม

ที่ศธ ๐๕๙๐.๐๒/ว๐๐๒๐
ถึง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทาจดหมายข่าวภูกามยาวนิวส์ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร โครงการ และกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับสถาบันการศึกษา หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนผู้สนใจทราบ ทั้งนี้ ได้ส่งจดหมายข่าวภูกามยาวนิวส์ ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๕๕ จานวน ๒ เล่ม
มายังหน่วยงานของท่านเพือ่ ทาการเผยแพร่ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

มหาวิทยาลัยพะเยา
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔

กองกลาง
งานประชาสัมพันธ์
โทร.๐ ๕๔๔๖ ๖๖๖๖ ต่อ ๑๐๑๑ - ๑๐๑๓
โทรสาร ๐ ๕๔๔๖ ๖๖๙๐

คาสัง่ คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้จัดตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. คาสั่ง ให้ลงชื่อหน่วยงาน หรือตาแหน่งของผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง
๒. ที่ ให้ ล งเลขที่ ที่ อ อกค าสั่ ง โดยเริ่ ม ฉบั บ แรกจากเลข ๑ เรี ย งเป็ น ล าดั บ ไปจนสิ้ น ปี ป ฏิ ทิ น ทั บ เลขปี
พุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
๔. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาสั่ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง
และวันใช้บังคับ
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
๖. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๗. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือคาสั่ง ในเครื่องคอมพิวเตอร์
๑. คาว่า “คาสั่ง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๒. คาว่า “ที่” “เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติ ๑๖ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๓. พิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม ในวงเล็ บ โดยให้ ว งเล็ บ เปิ ด “(” อยู่ ต รงกั บ แนวกึ่ ง กลางตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิทยาลัย
๔. การพิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม ในวงเล็ บ และต าแหน่ ง ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลางซึ่ ง กั น และกั น ในกรณี ที่ ต้ อ งพิ ม พ์
ตาแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑ Enter

๑.๕ ซม.

๓ ซม.

(๑ Enter+before ๑๒ pt)

(ชื่อหน่วยงานที่ออกคาสั่ง )
คาสัง่ ..............................................

เลข/ปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง
ที่%………………………….……………………………………
เรือ่ ง%%………………………………………………………..………..…

๑
๒
๓

( ๑ Enter )

๔
(๑ Enter+before ๑๒ pt)
(ข้อความ)………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….……………….
ระยะย่อหน้า
๒.๕ ซม.

(๑ Enter+before ๖ pt)

กั้นหน้า ๓ ซม.

……………………………………………………………………………………………..………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……..………….……………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………..……
(๑Enter+before ๑๒ pt)

ทัง้ นี้%%
(๒ Enter )
ตั้งแต่…………………………………………………………………………………………………………….
๔ ซม.

สั่ง ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ………………..….

๕

เว้น ๓ บรรทัด = ๔ Enter

(พิมพ์ยศ)%%ลายมือชื่อ
(………….พิมพ์ชื่อเต็ม…….……)
ตาแหน่ง (๑ Enter)

๖
๗

ระยะบรรทัด
% =เว้น ๑ เคาะ

กั้นหลัง
๒ ซม.

คาสัง่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ๒๓๔ /๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
(เพิ่มเติม) ฉบับที่ ๒
__________________________

อนุส นธิคาสั่ง มหาวิทยาลัย พะเยา ที่ ๓๓๘/๒๕๕๓ ลงวัน ที่ ๗ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
เพื ่อ ให้ก ารบริห ารงานของมหาวิท ยาลัย พะเยา เป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้ อ ย
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอานาจตาม ความ
ในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึ ง แต่ ง ตั้ ง
ผู้อานวยการวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คาสัง่ มหาวิทยาลัยพะเยา
ที่ ๗๘๙ / ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองกลาง
__________________________
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการด้านบริหารความเสี่ยงกองกลาง เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
สอดคล้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งบุคคลดังรายนามต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองกลาง
๑. นางณัฐธิดา
ชาวน่าน
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกนกวรรณ ประภากรณ์
รองประธานกรรมการ
๓. นางสาวฐานนันท์นาฏ ฐานิจสรณ์
กรรมการ
๔. นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ
กรรมการ
๕. นางสาวสุทธิกาญจน์ ขายัง
กรรมการ
๖. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ กันทะธง
กรรมการ
๗. นายอธิพงศ์
สัทธรรมนุวงศ์
กรรมการ
๘. นางสาวจิราพร
เครืออินทร์
กรรมการ
๙. นางสาวน้าฝน
รัตนพระ
กรรมการ
๑๐. นางสาวศิรินีย์
เนาว์แก้ว
กรรมการ
๑๑. นางสนธยา
บรรเทิง
กรรมการ
๑๒. นางสาวอกนิษฐ์
วังกระแสร์
กรรมการ
๑๓. นางสาวอธิษฐาน อินวงค์วรรณ
กรรมการ
๑๔. นางสาวอัมพิกา
อัมพุธ
กรรมการ
๑๕. นางพัชรีญา
ตาวงศ์
กรรมการ
๑๖. นางสาวศิริพร
กาจินา
กรรมการ
๑๗. นางสาวประภาพรรณ พิยะ
กรรมการ
๑๘. นางสาวหัทยา
หมั่นงาน
กรรมการ
๑๙. นายอนุชา
เสริมสุข
กรรมการ
๒๐. นางสาวรัตนา
ขัตธิ
กรรมการ
๒๑. นางสาวอุณาโลม อนุพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
๒๒. นางกรวิกา
ดวงปัญญารัตน์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่...

หน้าที่
๑. จัดทาร่างนโยบายบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานและนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ
๒. วิเคราะห์และพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงกองกลาง เสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบ
๓. ประเมินและวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงต่าง ๆ ของกองกลาง และจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านต่าง ๆและแผนกิจกรรมและลดระดับความเสี่ยง นาเสนอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๔. ดาเนินการกิจกรรมลดระดับความเสี่ยงด้านต่างๆ ของของกองกลาง และจัดทาสรุปและรายงาน
ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งของกองกลาง นาเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
มหาวิทยาลัยพะเยา
๕. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๖. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้กระดาษ
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ประกาศ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๓. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วันที่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกประกาศ
๕. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๖. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกประกาศ ในกรณีที่ กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความให้เปลี่ยนคาว่า
ประกาศ เป็น แจ้งความ
คาอธิบายการพิมพ์หนังสือประกาศ
๑. ค าว่ า “ประกาศ” ให้ พิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษรตั ว หนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจั ด ให้ อ ยู่ กึ่ ง กลางตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. คาว่า “เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติ ๑๖ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. พิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ โดยให้วงเล็บเปิด “(” อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๔. การพิ ม พ์ ชื่ อ เต็ ม ในวงเล็ บ และต าแหน่ ง ให้ จั ด อยู่ กึ่ ง กลางซึ่ ง กั น และกั น ในกรณี ที่ ต้ อ งพิ ม พ์
ตาแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ (๑ Enter)

๑.๕ ซม.

๓ ซม.

( ๑ Enter+Before ๑๒ pt)

(ชื่อหน่วยงานที่ออกประกาศ)
ประกาศ.........................................................

๑

๑ Enter

เรื่อง%%…………………….……..………..…………. ๒
๑ Enter

ระยะย่อหน้า
๒.๕ซม.

กั้นหน้า ๓ ซม.

( ๑ Enter+Before ๑๒ pt) ๓
(ข้อความ)…….…………………………………………………….………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………..………….…………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๔ ซม.

๔
ประกาศ ณ วันที่

๒ Enter

. เดือนพ.ศ.…………….
( เว้น ๓ บรรทัด = ๔ Enter)

(พิมพ์ยศ)%%

( ลายมือชื่อ)
(……พิมพ์ชื่อเต็ม….……) ๕
ตาแหน่ง ๑ Enter ๖

ระยะบรรทัด
% =เว้น ๑ เคาะ

กั้นหลัง
๒ ซม.

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง อัตราค่าที่พักและระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการ
จังหวัดเชียงราย สาหรับนิสิตสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
______________________________

โดยที่เห็นเป็นการสมควรออกประกาศ เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติของ
นิ สิ ตส านั กวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็ น ไปด้ว ยความเรียบร้อย ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ
ค าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยพะเยาที่ ๔/๒๕๕๓ ลงวั นที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่ อง การมอบหมายให้ ร อง
อธิการบดีรักษาการแทนอธิการบดีและปฏิบัติราชการแทนกัน จึง ออกประกาศอัต ราค่า ที่พัก และระเบี ย บ
หลั กเกณฑ์ ก ารเข้ า พั ก ของศูน ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการจั ง หวั ด เชี ย งราย สาหรับนิสิ ตสานั กวิช าพยาบาลศาสตร์
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง อัตราค่าที่พักและระเบียบ
หลักเกณฑ์การเข้าพักของศูนย์บริการวิชาการจังหวัดเชียงราย สาหรับนิสิตสานักวิชาพยาบาลศาสตร์”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้
นิสิต

หมายความว่า นิสิตสานักวิชาพยาบาลศาสตร์

บุคลากร
หมายความว่า อาจารย์ประจาสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานให้กับสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในการศึกษาภาคปฏิบัติของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ข้อ ๔ ให้งดเว้นค่าที่พักในการเข้า พั กของศูนย์บริก ารวิช าการจั งหวัดเชีย งรายสาหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือมีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาภาคปฏิบัติของนิสิตสานักวิชาพยาบาลศาสตร์
ข้อ ๕ อัตราค่าที่พักและระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าพักของนิสิต มีดังนี้
๑. ค่าธรรมเนียมหอพัก ๑,๒๐๐ บาท/คน/เดือน (รวมค่าน้า,ค่าไฟฟ้า,ค่าบริการรถรับ-ส่ง)
๒. นิสิตต้องรักษาความสะอาดเรี ยบร้อยในห้องพัก และบริเวณที่ต้องใช้ร่วมกัน รวมถึงการ
จัดการขยะ ไม่ให้หมักหมม อันจะทาให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของหอพัก
๓. กรณีที่เกิดการชารุดเสียหายกับทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย อันเกิดจากการกระทาของนิสิต
นิสิตต้องชดเชยค่าเสียหายตามราคาสิ่งของที่ชารุดเสียหาย
๔. หากนิสิตนาของมีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก ให้ถือเป็นความรับผิดชอบเฉพาะตัวบุคคล เมื่อเกิด
การสูญหาย สานักวิชาฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
๕. ไม่อนุญาต...

๕. ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยง เพื่อน หรือบุคคลอื่นๆเข้ามาพักในหอพัก
๖. ไม่ ปิ ด รู ป โปสเตอร์ หรื อ เขี ย นข้ อ ความอั น ท าให้ เ ปรอะเปื้ อ นฝาผนั ง ประตู ตู้ เ สื้ อ ผ้ า
หรือบริเวณอื่นๆภายในหอพัก
๗. เมื่ออยู่ในหอพักนิสิตควรแต่งกายมิดชิด ไม่ส่อในทางล่อแหลม อนาจาร
๘. ไม่ส่งเสียงดังรบกวน หรือกระทาการอันก่อให้เกิดความราคาญต่อผู้อื่นในหอพัก
๙. ห้ามนิสิตดื่มสุรา และของมึนเมา ห้ามสูบบุหรี่และสิ่งเสพติดทุกชนิด ห้ามเล่น การพนัน
ภายในห้องพัก และบริเวณอาคารหอพัก
๑๐. การเข้า-ออก หอพัก วันจันทร์ - ศุกร์ จะอนุญาต เวลา ๐๖.๐๐-๒๐.๐๐ น. วันเสาร์-อาทิตย์
อนุญาตให้กลับบ้านได้ และต้องกลับเข้าหอพักในเย็นวันอาทิตย์ก่อนเวลา ๒๐.๐๐ น.
๑๑. นิสิตมีหน้าที่ต้องประหยัดทรัพยากรน้าและไฟ และดูแลทรัพย์สินของทางมหาวิทยาลัย
๑๒. หากนิสิตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ถือเป็นความผิด จะดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับการฝึก
ปฏิบัติงานของสานักวิชาพยาบาลศาสตร์ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

( ดร. สาราญ ทองแพง )
รักษาการในตาแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือ
เป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจาใช้กระดาษตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกระเบียบ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้า เป็นระเบียบ
เรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลาดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบและอ้างถึงกฎหมายที่ให้
อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็ น ชื่ อ ระเบี ย บ ข้ อ ๒ เป็ น วั น ใช้ บั ง คั บ
กาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง
จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกเลขที่ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกระเบียบ
คาอธิการการพิมพ์หนังสือระเบียบ
๑. คาว่า “ระเบียบ” “ว่าด้วย” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลาง
ตามสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. คาว่า “ว่าด้วย” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติ ๑๖ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตราสัญลั กษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. พิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บโดยให้วงเล็บเป็น “( “ อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราลัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๔. การพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บ และตาแหน่งให้ จัดอยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตาแหน่ง
๒ บรรทัด ระกว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๑ Enter

( ๑ Enter+Before ๑๒ pt)
ระเบียบ..................................

๑

ว่าด้วย………………........……................………...........
(ฉบับที…่ …..ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ)
พ.ศ. ………........…. ๔

๒
๓

๑ enter

กั้นหน้า ๓ ซม.

๕
๑ enter + before ๑๒ pt
ระยะย่อหน้า
(ข้อความ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง
๒.๕ ซม.
กฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ……………………………………..……….พ.ศ. …………”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่…………………………………………….……….เป็นต้นไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………
๑ enter + before ๖ pt

ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นาข้อผู้รักษาการตาม

ระเบียบไปกาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด1)
.……………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..………………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………..……………………
๒ enter

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ………. ๗
๓ บรรทัด ๔ enter

(………….………………..……) ๘
ตาแหน่ง
๙

กั้นหลัง
๒ ซม.

๖

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของวิทยาลัยการจัดการมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลตามเป้าหมาย จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา
พ.ศ.๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่........เมื่อวันที่.............................จึงให้ออกระเบียบ
ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“วิทยาลัย” หมายความว่า วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอานวยการวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการประจาส่วนงาน” หมายความว่า คณะกรรมการประจาวิทยาลัยการ
จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ ๔ วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๔.๑ เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตออกไปเป็นผู้บริหารยุคใหม่
ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีความจาเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้นาไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

๔.๒ เพื่อพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ รวมทั้งกาหนดอาจารย์ ผู้ ส อนที่มาจากความร่ว มมือของวิทยาลั ยและเครือข่ายทางวิ ช าการที่
ประกอบด้วยหน่วยงาน องค์กร และสถาบันในภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ
๔.๓ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้จากการ
เรี ย นในชั้น เรีย นและนอกชั้นเรี ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถนาไปคิด วิเค ราะห์
และประยุกต์ใช้ได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
๔.๔ เพื่ อ ท าการวิ จั ย ที่ เ น้ น การสร้ า งปั ญ ญารวมหมู่ (Collective Intelligence)
เคียงคู่ชุมชน ให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถออกเผยแพร่ในทางวิชาการ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาหรือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและวงการธุรกิจภาคเอกชน องค์กรภาครัฐหรือของ
ประเทศได้ โดยมีผลในการสร้างความเจริญเติบโตและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
๔.๕ เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีความจาเป็นในการพัฒนาประเทศตรง
ตามความต้ อ งการของผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ต้ อ งการพั ฒ นาตนเองเป็ น ผู้ น าและเป็ น ผู้ บ ริ ห ารยุ ค ใหม่ เ พื่ อ เข้ า สู่
ตลาดแรงงานปัจจุบันและอนาคต
๔.๖ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่ส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่
๔.๗ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่
บุคคล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ไม่สามารถเดินทางไปมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยาได้ โดยเน้นการ
ใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community Empowerment)
๔.๘ เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
องค์กรภาครัฐและเอกชน ในประเทศและต่างประเทศ ให้สามารถตอบสนองการยกระดับมหาวิทยาลัยพะเยา
สู่สากล ตามนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย
๔.๙ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยากับเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่จะส่งผลให้เกิดการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ วิทยาลัย อาจมีรายได้ดังนี้
๕.๑ งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเป็นรายปี
๕.๒ งบประมาณรายได้
๕.๓ ผลประโยชน์จาการดาเนินกิจการ
๕.๔ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
๕.๕ รายได้หรือผลประโยชน์อื่นๆ
ข้อ ๖ ให้ คณะกรรมการ ประกอบด้ว ย อุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธาน
กรรมการ และมีกรรมการประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๓ คน อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และคณบดี เป็นกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลั ยอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการได้ตามความจาเป็น
การได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน ๓ คน ให้เลือกโดยสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๗.๑ วางนโยบาย เป้าหมายและแผนการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
๗.๒ ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัย
๗.๓ ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าจ้าง
ค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
๗.๔ พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณของวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ
๗.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๗.๖ ให้คาปรึกษา และให้ความเห็นแก่คณบดีเกี่ยวกับกิจการของวิทยาลัย
๗.๗ พิจาณาให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง ยุบเลิกหน่วยงานภายในของวิทยาลัย
๗.๘ หน้าที่อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการประจาส่วนงาน โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลั ยพะเยา ว่าด้วย หลั กเกณฑ์และวิธีการแต่ งตั้ง คณะกรรมการประจ าส่ วนงาน พ.ศ.๒๕๕๓
หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วนงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจาส่วนงาน พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๙ ในวิทยาลัย ให้มีคณบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบการบริหารงาน
และอาจมีรองคณบดีไม่เกินสามคนและหรืออาจมีผู้ช่วยคณบดีเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบตามที่คณบดีมอบหมายก็ได้
ข้อ ๑๐ ให้คณบดีมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑๑.๑ บริหารกิจการของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ และที่
สภามหาวิทยาลัยกาหนด
๑๑.๒ ควบคุม ดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลั ย
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย
๑๑.๓ รักษาระเบียบวินัย จรรณยาบรรณและมรรยาทแห่งวิชาชีพบุคลากรของวิทยาลัย
๑๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
ข้อ ๑๑ การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน อาจแบ่งเป็นสานักงานวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
หรือหน่วยงานภายในส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า โดยทาเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ ในการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและพัสดุ และการบริหารงานวิชาการ
ให้นากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ ๑๓ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้คณบดี จัดทารายงานสถานะการเงินประจาปีภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เสนอต่อผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยและให้ผู้ตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบหลักฐาน และเอกสารการเงิน และทรัพย์สินทุกประเภทของวิทยาลัย โดยสม่าเสมอ
ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้ผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย ทาการตรวจสอบรายงานสถานะทางการเงิน
ประจ าปี ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ รายงาน และให้ ค ณบดี ร ายงานผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย
ให้ คณบดีจั ดทารายงานประจาปีแสดงผลการดาเนินงานของวิทยาลั ย ทุกด้าน
ต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ให้วิทยาลัย จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
พะเยา ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ข้อ ๑๖ ให้วิทยาลัย จัดให้มีการประเมินส่วนงานทุกสี่ปีโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย แล้วรายงานต่อคณะกรรมการและสภามหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๗ ให้วิทยาลัย จัดให้มีการประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน และการวัดผลให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาของการประเมินตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด แล้วรายงานคณะกรรมการทราบ
ข้อ ๑๘ ให้วิทยาลัย จัดให้มีระบบการประเมินบุคลากรของวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานและเป็นธรรม
รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาพนั งงานวิทยาลัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสม ทั้งด้านการ
ปฏิบัติงานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่สามรถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้
ข้อ ๑๙ ให้ คณะกรรมการแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลการบริห ารงานของคณบดี
หลักเกณฑ์ วิธีการดาเนินการประเมินผลการบริหารตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒๐ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือนอกเหนือจาก
ระเบียบนี้กาหนด ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทาได้
ใช้กระดาษตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๑. ข้อบังคับ ให้ลงชื่อหน่วยงานที่ออกข้อบังคับ
๒. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
๓. ฉบั บ ที่ ถ้าเป็ น ข้อบั งคับ ที่กล่ าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้าเป็น
ข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไปตามลาดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
๕. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้างถึงกฎหมายที่ให้
อานาจออกข้อบังคับ
๖. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับ
กาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่ อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง
จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกเลขที่ออกข้อบังคับ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
๙. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ
๑๐. สาเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อย่อ
คาอธิการการพิมพ์หนังสือข้อบังคับ ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
๑. คาว่า “ข้อบังคับ” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรตัวหนา ขนาด ๒๐ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตาม
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๒. คาว่า “ว่าด้วย” ให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรขนาดปกติ ๑๖ พอยท์ และจัดให้อยู่กึ่งกลางตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
๓. พิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็บโดยให้วงเล็บเป็น “( “ อยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางตราลัญลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา
๔. การพิมพ์ชื่อเต็มในวงเล็ บ และตาแหน่ง จัด ให้ อยู่ กึ่ง กลางซึ่ง กันและกัน ในกรณีที่ต้องพิ ม พ์
ตาแหน่ง ๒ บรรทัด ระกว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ ๒ Enter

( ๑ Enter+Before ๑๒ pt)
ข้อบังคับ................................

๑

ว่าด้วย………………………………….……….
๒
(ฉบับที…่ …..ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ)
๓
พ.ศ. ……………….
๔
ระยะย่อหน้า
๒.๕ ซม.

กั้นหน้า ๓ ซม.

๕

๑ enter
๑ enter + before ๑๒ pt

(ข้อความ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึง

กฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ…………………………………………...……….พ.ศ. ………….…”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่………………………………………………………….……….เป็นต้นไป
…………………………………………………………………………………………………………………..…........................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….....
ระยะย่อหน้า
๒.๕ ซม.

๑ enter + before ๖ pt

ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้นาข้อผู้รักษาการไป
กาหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑) .…………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..…………
.

กั้นหลัง
๒ ซม.

๒ enter

ประกาศ ณ วันที่ ……………………………พ.ศ. ……….
๓ บรรทัด = ๔ enter

(………….………………..……) ๘
ตาแหน่ง ๙

๗

๖

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่งทาง
วิ ช าการ จึ ง อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การพิจารณาตาแหน่ง
ทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
“ก.พ.อ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
“คณะ” หมายความว่า ส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) หรือส่วนงานอื่นที่มีการจัด การ
เรียนการสอน
“คณะกรรมการประจาคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาส่วนงานตาม
มาตรา ๓๖
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) หรือหัวหน้าส่วนงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจัดการเรียนการสอน
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา และบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะ
เสนอขอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

๔ พนักงานที่เสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผลการสอน
เอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน ผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และรองศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการ มีองค์ประกอบดังนี้
๕.๑ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ
๕.๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่อ ผู้ท รงคุณ วุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนด ซึ่ง ครอบคลุมคณะหรือ สาขาวิช าที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย จานวนตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กาหนด
ข้อ ๖ วิธีการแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ โดยวิธีปกติให้ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๖.๑.๑ ให้คณะกรรมการประจาคณะจัดประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่า ด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๑.๒ ให้คณบดีเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการ ตามแบบคา
ขอรั บ การพิจ ารณากาหนดตาแหน่ งทางวิช าการ แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
๖.๑.๓ ให้ค ณะกรรมการ แต่ง ตั ้ง คณะกรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิเ พื ่อ ท าหน้า ที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ มีองค์ประกอบดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ข้อ ๕.๒
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน
การแต่งตั้งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุฒิ เพื่ อท าหน้ าที่ประเมิ นผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับสาขาวิชานั้น ๆ
โดยต้ องเป็ นบุ คคลภายนอกสถาบั นที่ ผู้ ขอสั งกั ด และมี ต าแหน่ งทางวิ ชาการ ไม่ ต่ ากว่ าต าแหน่ งที่ เสนอขอ
และกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาประชุมไม่น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การดาเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมของคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป
เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
๖.๑.๔ เมื่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณาความเห็ น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๑.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติและให้อธิการบดีออกคาสั่งแต่งตั้ง
และแจ้ ง ให้ ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิ บวั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกค าสั่ งแต่ งตั้ ง พร้ อ มกั บ ส าเนาค าสั่ ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และแบบคาขอฯ ทั้งนี้ คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการต้องระบุสาขาวิชาเชี่ยวชาญของตาแหน่ง
ทางวิชาการที่สั่งแต่งตั้งนั้นด้วย
๖.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๖.๒.๑ ให้คณะกรรมการประจาคณะจัดประเมินผลการสอนของผู้เสนอขอ
แต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งศาสตราจารย์ ตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยพะเยา ว่ าด้ วย หลั กเกณฑ์ และวิ ธี การ
ประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ประเมินผลการสอน เพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๔
๖.๒.๒ ให้ คณบดีเสนอชื่อผู้ มีคุณสมบัติตามหลั กเกณฑ์ต่ อคณะกรรมการ
ตามแบบคาขอรับการพิจ ารณากาหนดตาแหน่งทางวิชาการ แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุ คคลให้ ดารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมด้วยผลงานทางวิชาการ
๖.๒.๓ ให้ค ณะกรรมการ แต่ง ตั้ง คณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒ ิเ พื่อ ทา
หน้ า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการในสาขาวิ ช านั้ น ๆ มี
องค์ประกอบดังนี้
(๑) ประธานกรรมการแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๕.๒
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
หากเสนอขอตามวิธีที่ ๑ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสามถึงห้าคน พิจารณา
ผลงานทางวิช าการ และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ เพื่อ เสนอความเห็นเบื้องต้นก่อนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณา
หากเสนอขอตามวิธีที่ ๒ ให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนห้าคน พิจารณาผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เพื่อเสนอความเห็น เบื้องต้นก่อนเสนอคณะกรรมการพิจารณา
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กาหนดสาหรับสาขาวิชานั้นๆ
โดยต้องเป็นบุคคลภายนอกสถาบันที่ผู้ขอสังกัด และมีตาแหน่ง ทางวิชาการ ไม่ต่ากว่าตาแหน่งที่เสนอขอ

และกาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ ทาหน้า ที่ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ และ
จริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ โดยมีก รรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมด และให้การดาเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกขั้นตอน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประชุม ของคณะกรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิเ พื่อ ทาหน้าที่ ป ระเมิน ผลงานทางวิช าการ และจริย ธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นรายๆ ไป
เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชานั้น โดยวิธีที่ ๑ หรือวิธีที่ ๒ การตัดสินของที่ประชุมให้ถือ เสียงข้างมาก
๖.๒.๔ เมื่อ คณะกรรมการพิจ ารณาความเห็น ของ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๖.๒.๓ แล้ว ให้นาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
๖.๒.๕ เมื ่อ สภามหาวิท ยาลัย พิจ ารณาอนุม ัต ิแ ล้ว ให้ เ สนอ ก.พ.อ.
ให้ความเห็นเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนาเสนอนายกรัฐมนตรีนาความกราบบังคมทูล
เพื่อทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง พร้ อ มส่ ง สาเนาคาสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
เพื่ อ ทาหน้ า ที่ ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ชาการ ผลการประเมินผล
งานทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และแบบคาขอฯ
ข้อ ๗ การแต่งตั้งพนักงานให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
กรณีที ่ม ีเ หตุผ ลและความจ าเป็น อย่า งยิ่ง สภามหาวิท ยาลัย อาจเสนอแต่ง ตั ้ง ผู้ ดารง
ตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ต่างไปจากที่
กาหนดไว้ในมาตรฐานกาหนดตาแหน่งให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้นก็ได้ (เช่น การเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ประจาให้
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ โดยที่ผู้นั้นมิได้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อน หรือเสนอขอแต่งตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งยังไม่ครบระยะเวลาที่กาหนดให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
หรือการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาเชี่ยวชาญ หรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาเชี่ยวชาญที่แตกต่างไปจากสาขาวิชาเชี่ยวชาญเดิม) ให้ดาเนินการโดยวิธี
พิเศษการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
๗.๑ การแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ผู ้ช่ว ยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
โดยวิ ธี พิ เ ศษให้ด าเนิน การตามวิธ ีก ารเช่น เดีย วกับ การแต่ง ตั ้ง ต าแหน่ง ผู ้ช ่ว ยศาสตราจารย์ และรอง
ศาสตราจารย์ โดยวิ ธี ปกติ โดยอนุ โลม โดยให้ แต่ งตั้ งกรรมการผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ จ านวนห้ าคน พิ จารณาผลงาน
ทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับ คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง
ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดงความเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีมาก

๗.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ
ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่ ๑ เท่านั้น และให้ดาเนินการตามวิธีการ
เช่น เดีย วกับ การแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์โ ดยวิธีป กติโ ดยอนุโ ลม โดยให้แ ต่ง ตั้ง กรรมการ
ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ จ านวนห้า คน พิจ ารณาผลงานทางวิช าการ และจริย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการ
โดยการตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสี่ในห้าเสียง
ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพของผลงานทางวิชาการที่แสดง
ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น และผลงานทางวิชาการต้องมีคุณภาพในระดับดีเด่น
ข้ อ ๘ แบบค าขอฯ แบบเสนอแต่ ง ตั้ ง แบบแสดงหลั ก ฐานการมี ส่ ว นร่ ว มในผลงาน
ทางวิชาการ แนวทางในการประเมินผลการสอนของผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ลักษณะการมีส่วนร่ว ม
ในผลงานทางวิชาการ คาจากัดความของผลงานทางวิชาการ ลักษณะการเผยแพร่และผลงานทางวิชาการที่
จ าแนกตามระดับ คุณภาพ ให้ เป็ น ไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลั กเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙ กรณีการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการในระดับตาแหน่งและสาขาวิชาเดียวกันกับที่
ได้เคยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หากมีการนาผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพื่อพิจารณา
ก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการคราวก่ อ น มาเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการใหม่ อี ก ครั้ ง หนึ่ ง
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ใช้ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการนั้นใหม่อีก
ข้อ ๑๐ การป้องกันและลงโทษผู้ขอกาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ที่กระทาผิดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการและเป็นผู้มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอกาหนดตาแหน่งระบุการมีส่วนร่วมในผลงานไม่ตรง
กับ ความเป็ น จริ งหรื อมีพฤติการณ์ส่ อว่ามีการลอกเลี ยนผลงานทางวิชาการของผู้ อื่น หรือนาผลงานทาง
วิชาการของผู้อื่นไปใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการของตนเอง ให้
สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณาการขอตาแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้นและดาเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาความผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทาความผิดนั้นเสนอขอ
ตาแหน่งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติ
๑๐.๒ กรณี ที่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไปแล้ ว
หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น
เป็ น การลอกเลี ย นผลงานของผู้ อื่ น หรื อ น าเอาผลงานของผู้ อื่ น ไปใช้ โดยอ้ า งว่ า เป็ น ผลงานของตนเอง
ให้ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย มี ม ติ ถ อดถอนผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ พิ เ ศษ รองศาสตราจารย์
และรองศาสตราจารย์พิเศษ ส่วนตาแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา

เสนอความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพื่อนาความกราบบังคมทูลเพื่อทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และดาเนินการ
ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระทาความผิดเป็นกรณีๆ ไป และห้ามผู้กระทาความผิดนั้น
เสนอขอตาแหน่ งทางวิชาการมีกาหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้ าปี นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลั ยมีมติให้ ถอดถอน
หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอาจเสนอขอทบทวนผลการพิ จ ารณาต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย
และสามารถเสนอขอทบทวนผลการพิจ ารณาได้ ไม่เ กินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผ ลทางวิชาการสนั บสนุ น
และการขอทบทวนดังกล่าว แต่ละครั้งให้ยื่นเรื่องภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติเมื่อสภามหาวิทยาลัย
ได้ รั บ เรื่ อ งการขอทบทวนผลการพิ จ ารณาผลงานทางวิ ช าการแล้ ว ให้ ส่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณา
เมื่อคณะกรรมการมีความเห็นประการใด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภา
มหาวิทยาลัยเป็นที่สุด
ข้อ ๑๒ การขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการดาเนินการดังนี้
(๑) การทบทวนการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง
(ก) ในกรณีที่เห็ นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผลทางวิชาการ จะมีมติ
ไม่รับการพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการ ให้มีมติรับไว้
พิจารณาโดยมอบคณะกรรมการผู้ทรงคุ ณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมพิจารณาคาชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น
(๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง
(ก) ในกรณีที่เห็ นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มีเหตุผ ลทางวิช าการหรื อ มิ ได้
ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผลเพิ่มเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้
(ข) ในกรณีที่เห็นว่าคาชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผลทางวิชาการและได้ชี้แจง
เหตุผลเพิ่มเติมจากการขอทบทวนครั้งที่หนึ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิช าการ และจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการเพิ่ ม เติ ม เพื่อพิจารณาค าชี้ แจงข้ อโต้ แ ย้ ง
และผลงานทางวิชาการของผู้ขอกาหนดตาแหน่ง ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมทาหน้าที่เป็นประธาน
ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพิ่มเติม ให้มหาวิทยาลัยจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสาหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มนั้นด้วย
ข้อ ๑๔ สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเฉพาะคาชี้แจงข้ อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการทุก
ประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น หากผู้ขอกาหนดตาแหน่งมีผลงานทางวิชาการ
ใหม่เพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องดาเนินการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการใหม่

และให้ถือว่าวันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพิ่ มเติมหรือวันที่ยื่นขอแก้ไขผลงานเดิมเป็นวันเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการใหม่
ข้อ ๑๕ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอานาจออก
ประกาศ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

การจ่าหน้าซอง
วิธปี ฏิบตั ใิ นการจ่าหน้าซองหนังสือ มี ๒ กรณี คือ
๑. กรณี ที่ ห น่ ว ยงานเป็ น ผู้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เอง โดยใช้ ส มุ ด ส่ ง หนั ง สื อ หรื อ มี ใ บรั บ แนบ ติ ด ไปกั บ ซอง
และมีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือของหน่วยงานเป็นผู้ไปส่งด้วยตนเอง ให้จ่าหน้าซองตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๔๕ ดังตัวอย่าง ดังนี้

แบบการจ่าหน้าซอง จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่
(ชั้นความเร็ ว)

มหาวิทยาลัยพะเยา...................................................................
..................................................................................................

(หน่วยงานที่ออกหนังสื อ)
ที่ ศธ ๐๕๙๐.??/.................

คาขึ้นต้น ชื่อผูร้ ับ
สถานที่

๒. กรณีทหี่ น่วยงานจัดส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ให้หน่วยงานที่จัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ ระบุชื่อหน่วยงานและสถานที่ตั้งไว้บริเวณ
มุมบนซ้ายด้านจ่าหน้า ใต้ตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเหนือเลขที่หนังสือ
๒.๒ ระบุชื่อหรือตาแหน่งของผู้รับพร้อมที่อยู่หรือสังกัด และรหัสไปรษณีย์ที่บริเวณกลางซอง
ด้านจ่าหน้า
๒.๓ ระบุชื่อหรือหน่วยงานที่ฝากส่ง ไว้ที่มุมล่าง ทางซ้ายมือ
๒.๔ ในกรณีที่เป็นการจัดส่งโดยมีข้อตกลงกับการสื่อสารแห่งประเทศไทยขอชาระค่าฝากส่ง
เป็นรายเดือน ให้มีรายละเอียดบนด้านจ่าหน้าเพิ่มขึ้น ดังนี้
๒.๔.๑ ระบุข้อความ “ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตที่ ……...../…........ ชื่อที่
ทาการที่ฝากส่ง” ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอน ขนาด ๒ x ๔ เซนติเมตร ที่มุมบนขวาของด้านจ่าหน้า

๒.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการฝากส่งของหน่วยสารบรรณลงทะเบียนคุมการส่ง
จานวน รายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการตรวจสอบและทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินต่อไป

แบบการจ่าหน้าซอง ส่งไปรษณีย์
(ชั้นความเร็ ว)

มหาวิทยาลัยพะเยา...................................................................
.............................................................................................................

ชาระค่าฝากส่งเป็ นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 100/2542
ไปรษณี ยพ์ ะเยา

(ส่วนราชการที่ออกหนังสื อ)
ที่.....................................
คาขึ้นต้น ชื่อผูร้ ับ
สถานที่
ที่ต้ งั
รหัสไปรษณี ย ์

ตัวอย่าง

ด่วนที่สุด
กองกลาง งานธุรการ
ที่ ศธ ๐๕๙๐/๐๐๐๑
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
๓๓๓ หมูท่ ่ี ๑
ต.ท่าสุด อ.เมือง
จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐

การเก็บเอกสาร
การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา
ได้ง่ายในทันทีที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบด้วยการจาแนก จัดเรียง รักษา
ค้นหาและนามาใช้ประโยชน์ มีระเบียบแบบแผน เป็นระบบ มีแหล่งเก็บที่ง่าย และปลอดภัย ช่วยให้การ
ปฏิบัติงานประจาวันของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถ
ค้นหาเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ
วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี
๑. จาแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอานวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้น
๒. กาหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่างๆโดย
- เก็บเอกสารที่ใช้เสมอในตู้ลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา (โดยเฉพาะตู้เหล็กสี่ลิ้นชัก)
- เก็บเอกสารที่จะใช้อ้างอิงนานๆครั้ง ไว้ในตู้ทึบหรือตู้ไม้ครึ่งกระจก
๓. การจาแนกแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ในลิ้นชักควรใช้ระบบการอ่านหนังสือ คือ เรียงจากซ้ายไปขวา
๔. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า ๑ เรื่องในแฟ้มเดียวกัน
๕. ไม่ควรเก็บเอกสารมากเกินไปในหนึ่งแฟ้ม (ไม่ควรเกิน ๕๐ – ๖๐ แผ่น)
๖. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร
๗. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด
๘. เมื่อค้นเอกสารและนาออกมาใช้เสร็จแล้ว ควรรีบนาไปเก็บที่เดิม
๙. ถ้ายืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้งาน จะต้องใส่ “บัตรยืม”หรือ “แฟ้มยืม” ไว้แทนจนกว่าจะนาเอาเอกสาร
หรือแฟ้มที่ยืมไปมาคืน
๑๐. เอกสารที่ใช้แล้ว แต่ ต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้ ณ ชั้นล่างสุดของตู้หรือชั้น
เก็บเอกสาร
๑๑. ควรย้าย/แยกเอกสารไปเก็บไว้ทุกปี และอย่าเคลื่อนย้ายเอกสารที่ยังไม่ได้แยกใส่แฟ้มไปเก็บ
๑๒. ไม่ควรซื้อตู้เอกสารเพิ่มโดยไม่จาเป็น เพราะจะทาให้เกิดปัญหาความไม่พอเพี ยงของพื้นที่ปฏิบัติงาน
ควรพยายามใช้ตู้ ชั้น และเครื่องเก็บเอกสารที่มีอยู่เดิมโดยปรับให้ได้มาตรฐาน
การให้ยมื หนังสือราชการ
หนังสือราชการ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานเป็นเจ้าของหนังสือ
ราชการ ก็มีภารกิจในการจัดเก็บ หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวพันก็มีความจาเป็นต้องใช้ ต้องยืมหน่วยงานที่เป็น
เจ้าของ เจ้าของก็กลัวหาย ฝ่ายยืมก็ต้องการใช้ จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการยืม ที่มีความสะดวกในการให้ยืม
สามารถติดตามกลับคืนมาได้ หลักการให้ยืมหนังสือราชการมีดังนี้
๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใด ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกัน ยืมหนังสือราชการไปได้
โดยมีวิธีการควบคุม ทวงถามเมื่อถึงเวลา

๒. การยืมหนังสือราชการควรยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบฟอร์มของทางราชการ หรือหน่วยงาน
เจ้าของหนังสือเป็นผู้จัดทา
๓. ผู้ให้ยืม ควรเก็บหลักฐานการยืมไว้ เมื่อหนังสือราชการหายจะสามารถติดตามได้
๔. การให้ยืมอาจทาเป็นสาเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยที่มีอานาจในการดาเนินงาน
๕. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดูหรือทาสาเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอานาจ
ในการดาเนินงาน
๖. ถ้าผู้ยืมยังไม่ส่งหนังสือราชการ ส่งใบเตือน ถ้ายังไม่ส่งคืน ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
๗. เมื่อกาหนดหลักเกณฑ์แล้ว ดาเนินการตามหลักการที่กาหนด
๘. ประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
การทาลายหนังสือราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๖๖ – ๗๐ ภายใน ๖๐ วัน
หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุการเก็บ
ในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชี
หนังสือขอทาลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม (อธิการบดี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
โดยมีขั้นตอนการทาลายเอกสาร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การสารวจเอกสารที่จะทาลาย
๒. จัดพิมพ์บัญชีหนังสือขอทาลาย
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
๔. คณะกรรมการทาลายหนังสือตรวจสอบเอกสารขอทาลาย
๕. รายงานผลการพิจารณาเอกสารต่อหัวหน้าหน่วยงาน
๖. ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอทาลาย
๗. แจ้งผลการพิจาณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน และดาเนินการทาลายเอกสาร
๘. รายงานการทาลายเอกสารและส่งเงินค่าขายเศษกระดาษ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ภาคผนวก

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการออกหนังสือ
______________________________
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ ๑๕ (๙/๒๕๕๔) วันที่ ๗ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีมติอนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในการออกหนังสือของมหาวิทยาลัย
โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป นั้น
เพื่อให้การบริหารงานสารบรรณเป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือ ดังนี้
๑. ตราสัญลักษณ์สาหรับใช้ออกหนังสือภายใน หนังสือสั่งการ และหนังสือประชาสัมพันธ์ ขนาดตรา
สัญลักษณ์สูง ๒.๐ เซนติเมตร โดยให้ใช้สีตามตราสัญลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา
สี ม่วง - ทอง

๒. ตราสัญลักษณ์สาหรับใช้ออกหนังสือภายนอก ขนาดตราสัญลักษณ์สูง ๓.๐ เซนติเมตร โดยให้ใช้สี
ตามตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สี ม่วง - ทอง

๓. ตราสัญลักษณ์สาหรับหนังสือประทับตรา

๑. เส้นผ่า...

-๒ ๑. เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร
๒. เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน ๓.๕ เซนติเมตร
๓. ความสูงของตราสัญลักษณ์ ๓.๐ เซนติเมตร
๔. ตราประทับให้ใช้สีแดง
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้าย
ในหนังสือราชการและคาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
1.พระราชวงศ์

ผู้รับหนังสือ

คาขึ้นต้น

1.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอเดชะฝ่าละออง

1.2 สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

1.3 สมเด็จพระบรมราชินี

สมเด็จพระบรมราชชนนี
สมเด็จพระยุพราช
(สยามมกุฏราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราชกุมารี
1.4 สมเด็จเจ้าฟ้า

ธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
(ออกชื่อเจ้าของ
หนังสือ) ขอพระ
ราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝ่าละออง
ธุลีพระบาท
ขอเดชะฝ่าละออง
ธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
(ออกชื่อเจ้ของ
หนังสือ) ขอพระ
ราชทานพระราช
วโรกาสกราบ
บังคมทูล ทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท
ขอพระราชทาน
กราบบังคมทูล
(ออกพระนาม)
ทราบฝ่าละออง
พระบาท
ขอพระราชทาน
กราบทูล
(ออกพระนาม)
ทราบฝ่าพระบาท

สรรพนาม
ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ใต้ฝ่าละออง
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

คาลงท้าย

คาที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง

ควรมิควรแล้ว
แต่จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
(ลงชื่อ)
(หรือ
จะเอาคาว่าขอเดชะ
มาไว้ท้ายชื่อเจ้า
ขอพระราชทาน
ของหนังสือก็ได้)
ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวาย
ควรมิควรแล้วแต่
ขอเดชะ
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
(ลงชื่อ) (หรือจะเอา
คาว่า ขอเดชะมาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของ
หนังสือก็ได้)
ควรมิควรแล้วแต่
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ลงชื่อ)
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า(ลง
ชื่อ)

ขอพระราชทาน
กราบ
บังคมทูล (ระบุ
พระนาม)
ขอพระราชทาน
กราบ
ทูล(ระบุพระนาม)

1.5 พระบรมวงศ์ ชั้นพระองค์เจ้า

ขอประทานกราบ
ทุล (ออกพระนาม)
ทราบฝ่าพระบาท

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

1.6พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ที่มไิ ด้ทรง

กราบทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่าพระ
บาท

ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้า
กระหม่อมฉัน
ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน
ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

กรม)
พระอนุวงศ์ ชั้นพระวรวงศ์เธอ
(ที่ทรงกรม)
1.7 พระอนุวงศ์ชั้นพระวรวงศ์เธอ
(ที่มิได้ทรงกรม)

ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝ่าพระบาท

1.8 พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า

ทูล (ออกพระนาม)

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า (ลงชื่อ)
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด

ขอประทานกราบ
ทูล
(ระบุพระนาม)

ควรมิควรแล้วแต่
จะโปรด

ทูล (ออกพระ
นาม)

แล้วแต่จะโปรด

ทูล (ออกพระ
นาม)

กราบทูล (ระบุ
พระนาม)

2.พระภิกษุ
ผู้รับหนังสือ
คาขึ้นต้น
สรรพนาม
2.1 สมเด็จพระสังฆราช ขอประทานกราบทูล ใต้ฝ่าพระบาท
เจ้า
(ออกพระนาม)
ข้าพระพุทธเจ้า
2.2 สมเด็นพระสังฆราช

กราบทูล

2.3 สมเด็จพระราชา

นมัสการ

คณะ
รองสมเด็จพระราชา
คณะ
2.4 พระราชาคณะ

นมัสการ

2.5 พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป

นมัสการ

คาลงท้าย
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ควรมิควรแล้วแต่
จะโปรด

คาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ขอประทานกราบทูล
(ระบุพระนาม)

ฝ่าพระบาท
กราบทูล (ระบุพระนาม)
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน
พระคุณเจ้า
ขอนมัสการด้วย
นมัสการ
กระผม-ดิฉัน
ความเคารพอย่างยิ่ง

พระคุณท่าน
กระผม-ดิฉัน
ท่าน
กระผม-ดิฉัน

ขอนมัสการด้วย
นมัสการ
ความเคารพอย่างสูง
ขอนมัสการด้วย
นมัสการ
ความเคารพ

3.บุคคลธรรมดา
ผู้รับหนังสือ
3.1 ประธานองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานวุฒิสภา
หรือ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานศาลฏีกา
รัฐบุรุษ
ประธานสภารักษา
ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
3.2 บุคคลธรรมดานอกจาก

คาขึ้นต้น
กราบเรียน

สรรพนาม
ข้าพเจ้ากระผม-ผมดิฉัน-ท่าน

คาลงท้าย
ขอแสดงความ
นับถืออย่างยิ่ง

คาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
กราบเรียน

เรียน

ข้าพเจ้ากระผม-ผมดิฉัน-ท่าน

ขอแสดงความนับ
ถือ

เรียน

หมายเหตุ
1. ผู้ที่เชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผู้ใด ไม่ต้องใช้คาลงท้ายในหนังสือนั้น
2. คาที่ใช้ในหนังสือถึงพระราชวงศ์ และพระภิกษุ ตาม 1 และ 2 ให้ใช้คาราชาศัพท์ หรือ ถ้อยคาสุภาพ ซึ่งเป็นไปตามขนบธรรมเนียม

ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกาหนด
3. ในกรณีที่มีหนังสือถึงผูร้ ับระบุเฉพาะตาแหน่ง ให้ใช้คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้ายในหนังสือราชการ และคาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ตามตาแหน่ง

รายชือ่ คณะผูจ้ ดั ทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางณัฐธิดา
นางสาวอุณาโลม
นางสาวสิริพร
นางสาวประภาพรรณ
นางตราการณ์

ชาวน่าน
อนุพันธ์
กาจินา
พิยะ
ไชยา

กองกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา

