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K 44110209 : สาขาวิชาการจดัการจดหมายเหตุและเอกสาร 
คําสําคัญ : ระบบการจัดการเอกสาร 
 ภาวนา สุพัฒนกุล : ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(RECORDS MANAGEMENT SYSTEM OF SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN 
UNIVERSITY) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และ รศ. ดร. สมสรวง 
พฤติกุล . 210 หนา. ISBN 974-11-6499-8 
 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสารราชการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหนวยงานระดับสํานักงานเลขานุการของทุกสํานัก/สถาบัน 
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา จํานวนทั้งหมด 22 หนวยงาน โดยเนนระบบการ
จัดการเอกสารกระดาษในเชิงการบริหารงานขององคการ คือ ปจจัยนําเขาไดแก นโยบายการ
จัดการเอกสาร บุคลากรงานเอกสาร เงินงบประมาณและวัสดุอุปกรณในการจัดการเอกสาร 
กระบวนการจัดการเอกสาร ผลลัพธคือ เอกสารที่เกิดจากภารกิจ และศึกษาสภาพปญหาของการ
จัดการเอกสาร ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ เลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบัน และ
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ซ่ึงมีหนาที่รับผิดชอบการจัดการเอกสาร
ราชการของสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสํารวจขอมูล
เบื้องตน การสัมภาษณ การสังเกต และเอกสารที่เกี่ยวของ  
 ผลการวิจัยสรุปวา  ดานปจจัยนําเขา สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน และ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาไมมีนโยบายการจัดการเอกสารเปนลายลักษณอักษร 
แตมีทรัพยากรการจัดการเอกสาร เชน วัสดุอุปกรณครุภัณฑ เทคโนโลยี พื้นที่ทํางาน บุคลากร
และงบประมาณเหมือนกัน หรือคลายคลึงกัน มีขนาดหรือจํานวนไมเทากัน ดานกระบวนการ
จัดการเอกสาร ทุกหนวยงานมีวิธีการและขั้นตอนการจัดการเอกสารคลายคลึงกัน  สวนดาน
ผลลัพธ เอกสารที่เกิดจากการจัดการเอกสารของทุกหนวยงานเปนเอกสารที่เกิดจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน ซ่ึงมีความแตกตางกัน ปญหาของการจัดการเอกสาร คือ 
ขาดแคลนทรัพยากร บุคลากรยังไมมีทักษะที่ดีในงานการจัดการเอกสาร และหลายหนวยงาน
ยังไมตระหนักถึงเอกสารที่มีคุณคาในเชิงเอกสารจดหมายเหตุของหนวยงาน 
___________________________________________________________________________ 
ภาควิชาภาษาตะวนัออก  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร ปการศึกษา 2548 
ลายมือช่ือนักศึกษา...................................................... 
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Ph.D.  210 pp. ISBN 974-11-6499-8. 
 
 The purpose of this research was to study the records management of 22 
secretarial sections of every office/institute/school at Sukhothai Thammathirat Open 
University with emphasis on paper records.  In terms of organizational administration, the 
research was conducted on records management policy, staff, budget, materials, management 
process, and records from routine work.   The problems arising from records management 
system was also investigated. 
 The research samples were secretaries of offices/institute and heads of 
Secretarial Sections of every School who are responsible for official records management at 
Sukhothai Thammathirat Open University.  The instruments used for data gathering were 
questionnaires to survey preliminary data on records management, interviews, observations as 
well as a number of relevant records.   
 The results of this study were as follows: the input factor, all Secretarial Sections 
of Offices/Institute/Schools do not have written policy on records management but they have 
the same or similar resources for records management i.e. materials, technology, space, staff 
and budget, but their quantity or size may be different. As for the aspect on records 
management process, every office has similar practice and procedure to manage the records.  
Regarding the output factor, the records produced during the work period of every office are 
different, according to the assigned mission.  Problems on records management are lack of 
resources. Beside, records managers are not skillful in records management and it was also 
found that many offices are not fully aware of archival value of their records.    
Department of Oriental Languages, Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2005 
Student’s signature...................................................... 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน ที่ให
โอกาสแกผูวิจัยและนักศึกษาคนอื่นๆ ไดศึกษาความรูในระดับที่สูงขึ้นดานการจัดการเอกสาร 
และการจัดการจดหมายเหตุ ความรูที่ผูวิจัยไดรับและนําไปใชใหเกิดประโยชนแกประเทศชาติ 
จงมีอานิสงสเปนกุศลบุญ นอมสงใหอาจารยมีความสุขในสรวงสวรรค 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทความรูดานการ
จัดการเอกสารและการจัดการจดหมายเหตุใหสามารถนําไปปฏิบัติและปรับปรุงพัฒนางานใน
หนาที่รับผิดชอบ ขอบพระคุณเปนอยางสูงสําหรับรองศาสตราจารย ดร. สมสรวง พฤติกุล 
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่กรุณาใหคําแนะนํามาตั้งแตตน ปูพื้นฐานและวางแนวทางใน
การศึกษา ใหความชวยเหลือดูแล ใหคําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธจนผูวิจัยสามารถฝาฟน
อุปสรรคไดสําเร็จ ขอขอบพระคุณอยางยิ่งในความกรุณาของผูชวยศาสตราจารย ดร. อรวรรณ 
บุญยฤทธิ์ ประธานผูควบคุมวิทยานิพนธ ที่ใหความสวางแกผูวิจัยในการแกไขปญหาตางๆ และ
ช้ีแนวทางในการดําเนินการจนบรรลุเปาหมาย  ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ดร. ชุติมา      
สัจจานันท และคุณวรนุช สุนทรวินิต ที่ใหความอนุเคราะหรับเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
ของการวิจัยคร้ังนี้ 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูบังคับบัญชาทุกทาน ตั้งแต รองศาสตราจารย ดร. 
ทองอินทร วงศโสธร อดีตอธิการบดีมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศาสตราจารย ดร.ปรัชญา 
เวสารัชช อธิการบดีปจจุบนั รองอธิการบดีทุกทาน และคุณดํารงค ใจสมคม ผูอํานวยการ
กองกลาง ที่สนใจถามไถและใหกําลังใจเสมอมา ขอขอบคุณนองๆทุกคนในงานสารบรรณ และ
หนวยเอกสารราชการ กองกลางที่รับภาระดูแลงานทกุอยางใหดําเนนิไปไดดวยดี ในระหวางที่
ผูวิจัยลาศึกษาตอเพื่อจัดทําวทิยานิพนธเปนเวลา 6 เดอืน และขอบพระคุณเลขานุการสํานัก/
สถาบัน หัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาและเจาหนาที่ทุกทานดวยความประทับใจเปน
อยางยิ่งทีใ่หความรวมมืออยางดีในการเก็บรวบรวมขอมลูทุกเรื่อง 
 วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมสามารถสําเร็จลุลวงได ถาไมไดรับความชวยเหลือจาก 
คุณไพบูลย สุพัฒนกุล ที่ดูแลผูวิจัยอยางดีในทุกๆดานใหมีกําลังกาย กําลังใจในการตอสูกับ
อุปสรรคนานัปการ รวมทั้งกําลังใจสําคัญที่ไดรับจากเด็กหญิงภาวิบูลย สุพัฒนกุล  
 สุดทาย ขอกราบแทบเทา คุณแม และคุณพอท่ีลวงลับไปกอนจะไดเห็นความสําเร็จ
ของลูก 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  
  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดรับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐแหงที่ 11 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ พระราชทานนาม  “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”  ตามพระนามทรงกรมของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศ เปน “กรมหลวงสุโขทัยธรรม
ราชา”  และพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชพระราชลัญจกรในรัชกาลที่ 7 ซ่ึงเปนรูป
พระแสงศรสามองค นํามาประกอบกับเจดียทรงพุมขาวบิณฑ อันเปนสัญลักษณของกรุง
สุโขทัย เปนตราประจํามหาวิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนมหาวิทยาลัยเปดแหงแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ดําเนินการสอนดวยระบบการสอนทางไกลโดยใชส่ือหลักคือส่ือส่ิงพิมพ 
และส่ือเสริม เชน เทปเสียงประกอบชุดวิชา รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน 
คอมพิวเตอรชวยสอน และ การสอนผานระบบออนไลน (e-Learning) นอกจากนี้ ยังมีการ
ใหบริการทางวิชาการและเทคโนโลยีใหมๆ แกประชาชนและสังคม สงเสริมและใหความ
รวมมือทางดานวิชาการ กับทองถ่ิน หนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศและตางประเทศ    
มหาวิทยาลัย เปดรับนักศึกษารุนแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2523 สาขาวิชาที่เปดสอน 3 สาขาวิชา
แรกคือ สาขาวิชาศิลปศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ตอมาได
เปดสอนสาขาวิชาอ่ืนๆ จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2548) รวม 12 สาขาวิชา  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมมือกับ Charles Sturt University ประเทศออสเตรเลีย เปด
สอนในระดับปริญญาเอกหลายสาขาวิชาดวยระบบการศึกษาทางไกล โดยผูศึกษาไมตองเดินทาง 
ไปศึกษายังตางประเทศ และยังใหการบริการวิชาการแกสังคมในรูปแบบตางๆ เชน โครงการ
สัมฤทธิบัตร และหลักสูตรโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมาธิราช  2547: 8-9)   

   มหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการเปนสาขาวิชา ซ่ึงมีฐานะเทียบเทาคณะวิชาเพื่อทํา
หนาที่จัดการศึกษา จํานวน 12 สาขาวิชา และเปนสํานัก/สถาบัน เพื่อทําหนาที่สงเสริมการจัด
การศึกษา และเพื่อบริการทางวิชาการ จํานวน 12 สํานัก/สถาบัน และศูนยซ่ึงมีฐานะเทียบเทา
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สํานักอีก 1 ศูนย  คือ ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ สาขาวิชา และสํานัก/สถาบันมี
รายช่ือดังนี้    
 สาขาวิชา  
     1. สาขาวิชาศิลปศาสตร 
    2. สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
    3. สาขาวิชาวทิยาการจดัการ 
    4. สาขาวิชานติิศาสตร 
    5. สาขาวิชารัฐศาสตร 
    6. สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
    7. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
    8. สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
    9. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
    10. สาขาวิชานิเทศศาสตร 
    11. สาขาวิชาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
    12. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

  สํานัก/สถาบัน  
    1. สํานักงานอธิการบดี 
    2. สํานักทะเบยีนและวดัผล 
    3. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
   4. สํานักบริการการศึกษา 
    5. สํานักวิชาการ 
    6. สํานักบรรณสารสนเทศ 
    7. สํานักพิมพ 
    8. สํานักการศกึษาตอเนื่อง 
    9. สํานักคอมพิวเตอร 
    10. สํานักวิทยพัฒนา 
    11. สํานักบัณฑิตศึกษา 
     12. สถาบันวิจยัและพฒันา 
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    แตละสาขาวิชา สํานัก สถาบัน ศูนย มีการจัดตั้งหนวยงานภายในเปนหนวยงาน
ยอยจํานวนหนึ่งเพื่อรับผิดชอบภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย   
    ในการดําเนินงานตามภารกิจของสวนราชการและหนวยงานภายในเหลานี้ทําใหเกิด
การจัดทําเอกสาร การรับ-สงเอกสาร การเผยแพรและการใชเอกสารเพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ลุลวงตามเปาหมาย เอกสารดังกลาวนี้คือ “เอกสารราชการ” ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ที่ถือเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่งของมหาวิทยาลัย เปนหลักฐานของการบริหาร การ
ดําเนินภารกิจและกิจกรรมตางๆ มีขอมูลเกี่ยวกับนโยบาย การตัดสินใจ แนวทาง การ
ดําเนินงาน และการปฏิบัติงานตางๆของมหาวิทยาลัย 
   ปจจุบันเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดมีการสะสมปริมาณ
เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของภารกิจของมหาวิทยาลัย และยังคงมีการเพิ่มปริมาณอยางไม
หยุดยั้ง ตราบที่มหาวิทยาลัยยังมีการดําเนินภารกิจและกิจกรรมในความรับผิดชอบ ยิ่งมหาวิทยาลัย
มีการขยายงานและโครงการมากขึ้นเทาใด เอกสารราชการของมหาวิทยาลัยยิ่งเพิ่มมากขึ้นเปน
เงาตามตัว จึงจําเปนตองมีการจัดการเอกสารเพื่อเปนหลักฐานการบริหารและการดําเนินงาน 
และสามารถนําเอกสารมาใชไดเมื่อตองการ รวมทั้งคํานึงถึงประสิทธิภาพและการประหยัด
คาใชจาย ดังนั้น “การจัดการเอกสาร” (Records Management) จึงเปนหนาที่สําคัญอยางหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย 
              “การจัดการเอกสาร” ตามหลักวิชาการ ครอบคลุมกิจกรรมตางๆ ตั้งแตการจัดทํา 
หรือการรับไว การใชเอกสาร การดูแลรักษาเอกสารในกระแสการใชงานและเอกสารสิ้น
กระแสการใชงาน จนถึงการทําลายเอกสารอยางมีระบบ รวมถึงการดูแลรักษาเอกสารที่มีคุณคา
ตอเนื่องใหพรอมที่จะนํามาใชไดตลอดเวลา  (สมสรวง พฤติกุล 2544: 6) การจัดการเอกสาร
ดังกลาวอาจเทียบเคียงไดกับ “การบริหารงานสารบรรณ”  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  ขอ 6  วรรคแรกใหความหมายของ “งานสารบรรณ” ไววา 
หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง  การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทําลาย”  (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. 
2539:1) 
             การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในทางปฏิบัติมีการ
บริหารงานแบบกระจายงาน แตละหนวยงานยอยรับผิดชอบการจัดการเอกสารเพื่อการดําเนิน
ภารกิจของหนวยงาน โดยทุกหนวยงานยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 เปนกรอบในการปฏิบัติ “งานสารบรรณ กองกลาง” ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ไดรับมอบหมายใหเปนหนวยงานกลาง รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารที่มิไดเปนภาระงาน
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ของหนวยงานใด รวมถึงการรับหนังสือภายนอก การควบคุมเลขที่หนังสือออกที่อธิการบดีและ
รองอธิการบดีลงนาม และการเก็บสําเนาคูฉบับหนังสือออกดังกลาว การจัดเก็บรักษาเอกสาร
ตนฉบับของคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการกํากับดูแลหนวย
เอกสารราชการที่ทําหนาที่เปนศูนยเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน และดําเนินการทําลาย
เอกสารของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526    
  เมื่อป 2529  มหาวิทยาลัยไดจัดทํา ”คูมือการจัดเก็บหนังสือราชการ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช” เผยแพรแกทุกสวนราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนแนวปฏิบัตใิน
การจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัย แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสารของมหาวิทยาลัยที่
กําหนดไวในคูมือดังกลาว มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 
  1) การเก็บเอกสารในกระแสการใชงานและเอกสารกึ่งกระแสการใชงาน ให
จัดเก็บรักษาไวที่หนวยงานตามหมวดหมูที่ประยุกตจากคูมือการจัดเก็บและคัดเลือกเอกสารที่
กองจัดวางระบบงาน สํานักงบประมาณ ไดกําหนดไวเมื่อ พ.ศ. 2521 (กองจัดวางระบบงาน 
สํานักงบประมาณ 2521: 4-6) โดยหมวดหมูเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยจําแนกเปน 19 
หมวด คือ 1) หมวดการเงิน การงบประมาณ 2) หมวดระเบียบ คําส่ัง ประกาศ แถลงการณ มติ
คณะรัฐมนตรี พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา ราชกิจจานุเบกษา 3) หมวด
หนังสือเวียน หนังสือโตตอบ 4) หมวดบริหารทั่วไป 5) หมวดบริหารบุคคล 6) หมวดเบ็ดเตล็ด 
7) หมวดประชุม 8) หมวดฝกอบรม ดูงาน วิจัย สัมมนา ศึกษา บรรยาย 9) หมวดวัสดุครุภัณฑ 
ที่ดินและสิ่งกอสราง 10) หมวดสถิติและรายงาน  11) หมวดโครงการ แผนงาน วิจัย 12) หมวด
หลักสูตร 13) หมวดนักศึกษาและบัณฑิต 14) หมวดพิธีการ 15) หมวดบริการการศึกษา 16) 
หมวดเสริมประสบการณ 17) หมวดบริการชุมชน 18) หมวดสื่อการศึกษา และ19) หมวด
กิจกรรมพิเศษ 
   2) การเก็บและการทําลายเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน มหาวิทยาลัยกําหนดให 
“หนวยเอกสารราชการ กองกลาง” ทําหนาที่เปนศูนยเก็บเอกสารกลางของมหาวิทยาลัย โดยมี
พื้นที่จัดเก็บเอกสารและชั้นเก็บเอกสารที่ออกแบบไวเฉพาะ รับฝากเก็บเอกสารสิ้นกระแสการ
ใชงานของหนวยงานตางๆ รวมท้ังรับผิดชอบการทําลายเอกสารราชการที่ครบอายุการฝากเก็บ 
โดยดําเนินการทําลายเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   
สวนการทําลายเอกสารอื่นๆที่ไมใชเอกสารราชการ ซ่ึงจัดเปนสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนใน
ราชการ ไมตองดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
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พ.ศ. 2526 มหาวิทยาลัยมอบหมายให “งานสารบรรณ กองกลาง” รับผิดชอบประสานงานกับ
ทุกหนวยงาน ดําเนินการทําลายเปนประจําทุกป   

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมี “หนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย” สังกัดฝายบริการ
สนเทศ สํานักบรรณสารสนเทศ เปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาทีจ่ัดเก็บและดแูล
รักษาเอกสารของมหาวิทยาลัยที่ยังมีคุณคาตอเนื่องและไดคัดเลือกเปนเอกสารจดหมายเหต ุ

 ป 2540 มหาวิทยาลัยไดเร่ิมจัดวางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยสํานัก
คอมพิวเตอรรวมกับงานสารบรรณ กองกลาง จัดทําโครงการเพื่อพิจารณาหาแนวทางที่
เหมาะสมกับการดําเนินงานเอกสารของมหาวิทยาลัย และตั้งแตป 2546 ไดเลือกใชโปรแกรม 
INFOMA เพื่อใชในระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย โดยใชในการ
ลงทะเบียนรับ-สงเอกสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การแจง
เวียนเอกสารเพื่อทราบทั่วไปและการออกเลขที่หนังสือ (http://e-doc.stou.ac.th/iwebflow/) 
ผานระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้สํานักคอมพิวเตอรไดจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร 
และเครื่องสแกนเนอร จํานวน 1 ชุด ใหแกสํานักงานเลขานุการของทุกสํานัก/สถาบัน และ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา เพื่อใชในการดําเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
พรอมทั้งไดจัดฝกอบรมบุคลากรและแจกคูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับผูใชงาน ใหแกบุคลากรทุกคนที่เขารับการฝกอบรมดวย 

 ป 2543  มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหทุกหนวยงานนําแนวคิด 5ส ประกอบดวย 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย มาเปนกรอบในการปฏิบัติเพื่อปรับปรุง
สภาพการทํางาน อันจะเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความปลอดภัยและ
คุณภาพของงาน เปนพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต อยางไรก็ตาม การปฏิบัติกิจกรรมดังกลาวนี้ มี
ผลกระทบตองานการจัดการเอกสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําลายเอกสารราชการของ
หนวยงาน 

 จากการดําเนินงานที่ผานมาขางตนสะทอนใหเห็นวา มหาวิทยาลัยสุโขทัย        
ธรรมาธิราชไดตระหนักถึงความสําคัญของเอกสารของมหาวิทยาลัย จึงไดจัดวางระบบการ
จัดการเอกสาร ดําเนินการจัดตั้งและมอบหมายใหมีหนวยงานและหรือบุคคลรับผิดชอบการ
จัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหมีกลไกและวัสดุอุปกรณใน
การดําเนินงานการจัดการเอกสารใหมีประสิทธิภาพ 

 ตั้งแตประเทศไทยมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ไดมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการบริหารราชการ เพื่อให
สอดคลองกับเจตนารมณที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ และเพื่อรองรับการรับรูขอมูลขาวสารของ
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ราชการ จึงมีการประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อใหสิทธิ
แกประชาชนทั่วไปในการเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆที่อยูในความครอบครอง หรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ และเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานขอมูลขาวสารของสวนราชการ 
ใน พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการปฏิบัติงานของรัฐมีประสิทธิภาพ โดย
ประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
2545” เพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการทํางาน รวมทั้งวัฒนธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งกฎ ระเบียบและกติกาตางๆ ดังกลาวเปน
แรงผลักดันใหสวนราชการตองมีการปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานทุกดาน รวมถึง
การจัดการเอกสารดวย 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เปนสวนราชการหนึ่ง ไดกอตั้งและ
ดําเนินงานมากวา 25 ป การพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบให
สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงตางๆ จึงมีความสําคัญและจําเปน นอกจากนี้ ในฐานะที่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา แนวคิดการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนกติกาหนึ่งที่ตองนํามาปฏิบัติ หลักฐาน
สําคัญที่ใชในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ เอกสารราชการของมหาวิทยาลัย การศึกษา
สภาพการบริหารจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคของการบริหารจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัย เพื่อไดขอมูลที่นํามาใช
ประโยชนในการพิจารณาปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยให
สอดคลองกับสภาพปจจุบัน และถูกตองตามกฎ ระเบียบและกติกาที่ไดกําหนดขึ้นใหม เพิ่ม
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารงาน เปนสิ่งจําเปน ผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเร่ือง “ระบบ
การจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร
จัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยของหนวยงานยอยระดับสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา โดยเนน
การบริหารจัดการเปนหลัก  

 
วัตถุประสงคของการศึกษา  
    1. เพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสาร ของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและ
สาขาวิชา ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดการเอกสาร ของหนวยงานระดับสํานัก/
สถาบันและสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช  
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ขอบเขตของการศึกษา  
 1. การวิจยันี้ศกึษาระบบการจัดการเอกสารประเภทกระดาษ และไมศึกษาระบบการ
จัดการเอกสารประเภทเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
 2. การวิจัยนี้ ศึกษาเฉพาะการบริหารจัดการ โดยไมเจาะลึกถึงกระบวนการ 
ขั้นตอนและวิธีการทํางานการจัดการเอกสาร และใชกรอบการบริหารงานเชิงระบบ ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการ และผลลัพธ (Input – Process - Output) 
 3. การวิจัยนี้ศึกษาระบบการจัดการเอกสารเฉพาะสํานักงานเลขานุการของแตละสํานัก/
สถาบัน และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา แตไมศึกษาระบบการจัดการเอกสาร
ของศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ  และสํานักวิทยพัฒนา เนือ่งจากเปนหนวยงานที่
จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน และไมศึกษาระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานอธิการบดี 
เนื่องจากมกีารแบงโครงสรางการบริหารงาน แตกตางจากกลุมสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา 
 4. ขอมูลของการศึกษาวิจัยนี้ เปนขอมูลที่เก็บรวบรวมระหวางเดือนพฤษภาคม 
2548 ถึง เดือนกันยายน 2548 
 
 ขั้นตอนของการศึกษา  

1. ศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กีย่วของ 
2. กําหนดกรอบความคิด โครงเรื่อง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และสรางเครื่องมือ

เก็บรวบรวมขอมูล  
3. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารสิ่งพิมพของมหาวิทยาลัยและของหนวยงาน และใช

เครื่องมือ เชน แบบสํารวจ แบบสัมภาษณ และการสังเกต 
 4. วิเคราะหขอมูลดวยการจัดระบบขอมูล การจัดกระทําตอขอมูลและการ
สังเคราะห และสรุปขอคนพบ 
   5. เรียบเรียงผลการศึกษาวจิยั 
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา  
 “ระบบการจัดการเอกสาร” หมายถึง กลุมของงานการจัดการเอกสารราชการที่
หนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได
ดําเนินการหรอืพัฒนาไวเพือ่ไปสูเปาหมายที่กําหนด 
 “งานการจัดการเอกสาร” หมายถึง งานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกระทําตอ
เอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบดวย การจัดทําเอกสาร การรับ-
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สงเอกสาร การเสนอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การคนหาเอกสาร การโอนยายเอกสาร และ
การทําลายเอกสาร 
 “การบริหารงานการจัดการเอกสาร” หมายถึง การดําเนินงานการจัดการเอกสาร
โดยการประสานสัมพันธของ ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลลัพธ 
(Output) เพื่อใหไดเอกสารที่ถูกตอง เหมาะกับผูใชในเวลาที่เหมาะสม โดยมีคาใชจายนอยที่สุด 
 “ปจจัยนําเขา” (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการจัดการเอกสาร  ไดแก 
เอกสาร วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ (และเทคโนโลยี) เงิน งบประมาณ บุคลากร เอกสารกําหนด
นโยบาย และพื้นที่ทํางาน 
 “กระบวนการ” (Process) หมายถึง กิจกรรมการดําเนินงานการจัดการเอกสารของ
หนวยงาน ไดแก การจัดทําเอกสาร การแจกจายเอกสารหรือการรับสงเอกสาร การใชเอกสาร
หรือการเสนอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การคนหาเอกสาร การโอนยายเอกสาร และการ
ทําลายเอกสาร 
 “ผลลัพธ” (Output) หมายถึง ผลที่ไดจากการนําปจจัยนําเขามาดําเนินการตาม
กระบวนการจัดการเอกสาร จนเกิดเปนเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 “เอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” หมายถึง เอกสารที่หนวยงานตางๆ
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดจัดทําขึ้น และ/หรือใชดําเนินงานตามภาระหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย เพื่อใหการบริหารและการดําเนินกิจกรรมสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค แลว
จัดเก็บเปนหลักฐานของการดําเนินงานนั้นๆ   
 “เลขานุการสํานัก/เลขานุการสถาบัน” หมายถึง ผูบริหารหนวยงานสํานักงาน
เลขานุการสํานัก และผูบริหารหนวยงานสํานักงานเลขานุการสถาบัน 
 “สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน” หมายถึง หนวยงานของสํานักหรือสถาบัน
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่ีมีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เชน งาน
สารบรรณและธุรการ งานบุคคล งานการเงิน งานวางแผน งานงบประมาณ งานจัดการ
สํานักงาน และการอํานวยความสะดวก รวมถึงงานการประกันคุณภาพการศึกษาและงานพิเศษ
ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 “หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา” หมายถึง หนวยงานของสาขาวิชาในสังกัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป เชน งานสารบรรณ
และธุรการ งานบุคคล งานการเงิน งานวางแผน งานงบประมาณ งานจัดการสํานักงาน และการ
อํานวยความสะดวก รวมถึงงานสนับสนุนวิชาการ และการจัดการศึกษา งานการประกัน
คุณภาพการศึกษาและงานพิเศษตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  ไดขอมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการเอกสารของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและ
สาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคใน
การจัดการเอกสารของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของอันจะไดนําไปใชประโยชนในการ
ปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นตอไป 
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บทท่ี 2 

หลักการการจัดการเอกสาร 
 
 บทนี้ นําเสนอความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร ในประเด็นดังนี้ 

1. แนวคดิการจัดการเอกสาร 
2. การบริหารงานการจัดการเอกสาร 
3. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

แนวคิดการจัดการเอกสาร 
 เอกสารเปนทรัพยากรการบริหารองคการที่สําคัญอยางหนึ่ง เอกสารที่เกิดจากการ
ดําเนินงานของหนวยงาน เปนหลักฐานการดําเนินภารกิจและกิจกรรมของหนวยงานอันมีคุณคาตอ
การบริหารและการวางแผนพัฒนาหนวยงาน เปนเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติงาน สามารถใชเปน
เอกสารอางอิงเมื่อมีปญหาทางกฎหมาย เปนหลักฐานในการตรวจสอบทางการเงิน เปนเอกสาร
ประวัติศาสตรของหนวยงาน ซ่ึงมีคุณคาตอการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหนวยงาน 
จึงจําเปนที่ทุกหนวยงานตองมีการจัดการเอกสารอยางเปนระบบที่เหมาะสมกับหนวยงาน เพื่อ
ควบคุมเอกสารขององคการใหมีความครบถวนสมบูรณ นาเชื่อถือ มีการสงวนรักษาเอกสารที่
ทรงคุณคาตอองคการ เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนไดเมื่อตองการ สวนเอกสารที่เสร็จสิ้น
การใชงานและหมดคุณคาตอองคการจะตองมีการกําจัดไปตามระยะเวลา การจัดการเอกสารทีด่ี
จะชวยประหยัดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารและดําเนินงานของ
องคการ 
 นักวิชาการและนักวิชาชีพดานการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ ใหความหมายของ
การจัดการเอกสาร ในหลายทัศนะ เชน  

การจัดการเอกสาร คือ การควบคุมอยางมีระบบของเอกสารทั้งมวล ตั้งแตการ
จัดทํา หรือการรับไว จนตลอดกระบวนการ การแจกจาย การดําเนินงาน การจัดเก็บ และคนคืน 
จนถึงการกําจัดในขั้นสุดทาย (Association of Records Managers and Administrators 1989:17) 

การจัดการเอกสาร คือ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และแนวปฏิบัติขององคการในการ
จัดการเอกสารใหสนองตอบตอการปฏิบัติงานตามธุรกิจ สนองตอบตอการตรวจสอบหนาที่
ความรับผิดชอบขององคการตามความคาดหวังของชุมชน (Kennedy and Schauder 2000: 299) 
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การจัดการเอกสาร คือ กระบวนการควบคุมเอกสารอยางมีระบบตั้งแต ออกแบบระบบ 
จัดทํา ใช ดูแลรักษา จนถึงกําจัดเอกสารดวยการทําลาย และจัดเก็บเอกสารที่มีคุณคาตอเนื่อง
เปนเอกสารจดหมายเหตุ (สมสรวง พฤติกุล 2544: 6)  
 การจัดการเอกสาร คือ สาขาวิชาของความรับผิดชอบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพ
และการควบคุมอยางมีระบบของการจัดทําเอกสาร การรับเอกสารไว การดูแลรักษาเอกสาร 
การใชเอกสาร และการกําจัดเอกสาร รวมถึงกระบวนการตางๆในการเพิ่มขอมูล และเก็บ
หลักฐานของขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการดําเนินงาน และการโตตอบในรูปของเอกสาร (ISO 
15489-1:2001(E): 3) 

การจัดการเอกสารมีความสําคัญตอหนวยงาน คือ ทําใหเกิดการควบคุมเอกสารอยางมี
ระบบ เพื่อสนองความตองการดานการบริหารและการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน อยางมี
ประสิทธิภาพ และประหยัดทั้งงบประมาณและบุคลากร (Ricks and others 1992: 8) หนวยงาน
ที่มีการจัดการเอกสารถูกตอง จะทําใหเอกสารที่อยูในกระแสการใชงานของหนวยงานไดรับการ
ดูแลรักษาเปนอยางดี เปนหลักประกันวาเอกสารสําคัญไดรับการคุมครอง และสงวนรักษาตาม
หลักวิชาการ สามารถนํามาใชใหเปนประโยชนตอหนวยงานผูจัดทําหรือผูรับเอกสาร เอกสาร
กึ่งกระแสการใชงานหรือเอกสารที่ใชงานนอยลง มีการนํามาจัดเก็บไวที่ศูนยเก็บเอกสารอยาง
ปลอดภัยและประหยัดคาใชจาย เอกสารที่ไมมีประโยชนมีการกําจัดในเวลาที่เหมาะสม สวน
เอกสารที่มีคุณคาถาวร มีการโอนยายไปสงวนรักษาที่หอจดหมายเหตุ เพื่อใหบริการในการศึกษา
คนควาวิจัยตอไป (The University of British Columbia 2003.)  

การจัดการเอกสารที่ดี ควรมีการกําหนดนโยบายและมาตรฐาน มีการมอบหมาย
หนาที่และความรับผิดชอบ จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารและประกาศใชทั่วกัน
ทั้งองคการ หนวยงานควรออกแบบ ดําเนินการและบริหารระบบการจัดการเอกสารโดยเฉพาะ 
และรวมการจัดการเอกสารไวในระบบของกระบวนการการดําเนินภารกิจหลักขององคการ 
หากหนวยงานมีการจัดการเอกสารอยางเปนระบบจะชวยใหหนวยงานดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสนองตอความรับผิดชอบที่มีตอสังคม  ทําใหการบริหารจัดการองคการ
ดําเนินไปอยางตอเนื่อง มั่นคง ถูกตองตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ ใหความคุมครอง
องคการในกรณีที่มีการฟองรอง รวมทั้งการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขาดหลักฐานการ
ดําเนินงานขององคการ การจัดการเอกสารยังชวยปกปองผลประโยชนและคุมครองสิทธิของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับองคการทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ การจัดการเอกสารที่ดีจะ
ทําใหเอกสารที่มีคุณคาตอเนื่องไดรับการดูแลรักษาเสมือนเปนทั้งหลักฐานการดําเนินงาน เปน
บันทึกความทรงจํา เปนเอกลักษณและวัฒนธรรมขององคการ (ISO 15489-1: 2001(E): 4)  
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 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่องคการตางๆนํามาใชเปนหลักในการกําหนด
แนวปฏิบัติการจัดการเอกสารในปจจุบัน มี 2 หลักการ คือ 
 1. หลักการวงจรชีวิตเอกสาร (Records Life Cycle Model)   เปนหลักการที่พิจารณาถึง
การควบคุมเอกสารที่จัดทําขึ้น หรือรับไวและใชในการดําเนินงานตามภารกิจขององคการ โดย
แบงเปน 5 ระยะเวลา เร่ิมตนจาก การจัดทําและการรับเอกสาร (creation and receipt) การแจกจาย 
(distribution) การใช (use) การดูแลรักษา (maintenance) จนถึงการกําจัด (disposition) (Penn and 
others 1989:9) วงจรชีวิตของเอกสารแสดงเปนแผนภูมิไดดังนี้  

แผนภูมิท่ี 1 หลักการวงจรชีวิตเอกสาร     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ที่มา: Betty R. Ricks, Ann J. Swafford and Kay F. Gow, Information and Image Management 
(Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co., 1992), Figure 1-3, page 14. 

 
 

การจัดทําและรับไว 
หนังสือโตตอบ 
แบบฟอรม  
รายงาน 
ภาพวาด 
สําเนา  
วัสดุยอสวน  
ขอมูลจากระบบ
คอมพิวเตอร  การแจกจาย 

ภายในหนวยงาน 
ภายนอกหนวยงาน 

การใช 
ใชในการตัดสินใจ 
ใชเปนเอกสารขอมูล 
ใชในการโตตอบ 
ใชในการอางอิง 
ใชตามความจําเปนทางกฎหมาย 

การดูแลรักษา 
การจัดเขาแฟม 
การคนคืน 
การโอนยาย 

การกําจัด 
การเก็บในศูนยเก็บเอกสาร/หอจดหมายเหตุ 
การทิ้ง/จําหนายออก 
การทําลาย 
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 จากแผนภูมิที่ 1 วงจรชีวิตเอกสารเริ่มตั้งแต การจัดทําเอกสารดวยการจดบันทึก
ตามการสั่งการ เขียนบันทึกดวยลายมือเขียน หรือพิมพคํา หรือขอความดวยเครื่องพิมพ หรือ
ระบบคอมพิวเตอรเปนหนังสือโตตอบ แบบฟอรม รายงาน ภาพวาด สําเนา วัสดุยอสวน ขอมูล
จากระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ จากนั้นจึงนําเอกสารมาดําเนินการแจกจายไปสูบุคคลที่จําเปนตอง
ใชในการดําเนินงานตามหนาที่ กิจกรรมการแจกจายเอกสารมีทั้งภายในหนวยงาน และ
ภายนอกหนวยงาน จนสามารถนําเอกสารไปใชในการตัดสินใจ  ใชเปนเอกสารขอมูล ใชใน
การโตตอบ การอางอิง รวมทั้งดําเนินการตามความจําเปนของกฎหมาย หลังจากนั้นจึงนํา
เอกสารที่ใชในการดําเนินงานแลวมาจัดเขาแฟม ซ่ึงอาจมีการคนคืน และเมื่อเอกสารนั้นมีการใช
งานนอยลง หรือส้ินสุดการดําเนินงานตามภารกิจ จึงนํามาพิจารณากําจัด โดยจัดสงเอกสารไป
เก็บในศูนยเก็บเอกสาร หอจดหมายเหตุ ทิ้งหรือจําหนายออก และทําลายเมื่อเอกสารหมด
ประโยชนการใชงาน 

 การจัดการเอกสารตามหลักการวงจรชีวิตเอกสารอาจแบงเปนกิจกรรมตางๆ ในแต
ละระยะเวลาไดตามความเหมาะสม และเมื่อครบวงจรแรก เอกสารจะถูกสงผานเขาสูวงจรที่
สอง คือ วงจรชีวิตเอกสารจดหมายเหตุ ซ่ึงมีนักจดหมายเหตุทําหนาที่จําแนกและประเมิน
เอกสารที่มีคุณคาตอเนื่อง คัดเลือก ทําคําอธิบาย ดูแลรักษา และใหบริการการใชเอกสาร
จดหมายเหตุ 

2. หลักการการจัดการเอกสารอยางตอเนื่อง (Records Continuum Model) เปน
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเอกสารที่กลุมนักวิชาการและนักวิชาชีพการจัดการเอกสารและ
จดหมายเหตุในประเทศออสเตรเลียไดพัฒนาและนําเสนอตอวงการวิชาชีพ เมื่อป 2537 โดย
มุงเนนวา การจัดการเอกสารตองดําเนินการเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง โดยไมจําเปนตอง
คํานึงถึงขั้นตอนตามลําดับของวงจรชีวิตเอกสาร แตมุงพิจารณาวา เอกสารของหนวยงานคือ
อะไร ใครเปนผูจัดทํา ทําอยางไร ทําเมื่อไร ทําเพราะเหตุใด ใครเก็บ เก็บอยางไร เก็บนาน
เทาไร เก็บเพราะเหตุใด ใครเปนผูใช ใชอยางไร ใชเมื่อใด ใชเพราะอะไร การจัดการเอกสาร
จึงเปนการบูรณาการ ตั้งแตการออกแบบระบบงานเอกสาร การจัดทําเอกสาร จนถึงการดูแล
รักษาและใชเอกสารเมื่อเปนเอกสารจดหมายเหตุ ดังนั้น ผูรับผิดชอบงานสารบรรณ และนัก
จดหมายเหตุตองทํางานรวมกันอยางใกลชิดตั้งแตการออกแบบระบบ (Kennedy and Schauder 
2000: 4) 

 
การจัดการเอกสารตามหลักการจัดการเอกสารอยางตอเนื่อง แสดงเปนแผนภูมิได

ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 2 หลักการจัดการเอกสารอยางตอเนื่อง 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: Jay Kennedy and Cherryl Schauder, Records Management: a Guide to Corporate 
Recordkeeping. (New South Wales: Addison Wesley Longman, 2000), Figure 1.1, page 3. 

การวิเคราะหความตองการการจัดการเอกสาร 

• กําหนดขอตกลงสําหรับวิธีการศึกษาเพื่อคนหาปญหาและ
แนวทางการแกไขการจัดการเอกสารสําหรับองคการ 

• แสวงหาการสนับสนุนจากฝายบริหาร 

การวางแผนประเมินและกําจัดเอกสาร 
• พัฒนาแผนการจําแนกตามภารกิจ 
• คนหา 
- เอกสารอะไรที่จําเปนตองผลิต/จัดทํา 
- เอกสารอะไรที่มีอยูแลว 
- เก็บอยูที่ไหน 
- ใครใชและใชอยางไร 
- จําเปนตองเก็บนานเทาใด 
- จัดเก็บอยางไร 
• พัฒนาตารางกําจัดเอกสาร 

การจัดทําและเพิ่มขอมูล
เอกสาร 

• พัฒนาระเบียบและการควบคุม
เพื่อใหเอกสารมีคณุภาพ 
นํามาใชไดและมีความสมบูรณ 
• กําหนดความรับผิดชอบ 

การจัดการเอกสารใน
กระแสการใชงาน 

• เลือกวัสดุอุปกรณและพื้นที่เก็บ 
• พัฒนากระบวนการโอนยายเอกสาร 
• ตัดสินใจวิธีการทําลาย 
• กําหนดกฎระเบียบและความรับผิดชอบ 

ระบบงานสารบรรณ 
การคุมครองเอกสารสําคัญ 

• ระบุเอกสารสําคัญ 
• เลือกมาตรการการคุมครอง 
• กําหนดกฎ ระเบียบและความรับผิดชอบ 

การจัดการเอกสารสิ้นกระแส
การใชงาน 

• ตัดสินใจถึง: 
-ประเภทของสือ่ทีจ่ะเก็บ 
-ระบบการลงทะเบียนจําแนก
หมวดหมู   การดรรชนีและการคนคืน 
-มาตรการการรักษาความปลอดภัยแก 
  สารสนเทศ 
-ระบบการสืบคน 
-ซอฟแวร Document/records  
Management 
-การจัดเรียงลําดับเอกสาร 
-วัสดุอุปกรณจัดเก็บเอกสาร 
-กฎ ระเบียบและความรับผิดชอบ 

นโยบายและขั้นตอน 
การดําเนินงานเอกสาร 

•พัฒนาและธํารงรักษา
เอกสารสําหรับผูปฏิบัติงาน
และผูใชเอกสาร 

การฝกอบรม 

•การอบรมผูปฏิบัติและผูใชเอกสาร 

การปรับปรุงระบบ กฎ ระเบียบ
และแนวปฏิบัติอยางตอเนื่อง 
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 ตั้งแต ค.ศ. 2001 องคการมาตรฐานสากลระหวางประเทศ (International Standard 
Organization = ISO) ไดนําหลักการการจัดการเอกสารอยางตอเนื่องมากําหนดมาตรฐานการ
จัดการเอกสาร เปน ISO 15489 Information and documentation – Records management 
จําแนกเปน 2 ตอน คือ ISO 15489 - 1 Information and documentation – Records management 
– Part 1: General และ ISO/TR 15489 - 2 Information and documentation – Records 
management – Part 2: Guidelines เพื่อใหองคการตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนใชเปนแนว
ปฏิบัติการจัดการเอกสารขององคการ ใน ISO/TR 15489 - 2 Information and documentation – 
Records management – Part 2: Guidelines ไดเสนอกลยุทธการออกแบบและการดําเนินงาน
ระบบการจัดการเอกสารไวดังนี้  
แผนภูมิท่ี 3 การออกแบบและการดําเนินงานระบบการจัดการเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             เร่ิมตน 

   ยอนกลับ            
ที่มา: International Standard – ISO/TR 15489-2:2001(E) (Switzerland, 2001), Figure 1- 
Design and Implementation of Records Systems (DIRS), page 3. 

Step A: 
แสวงหาขอมูล
เบื้องตนของ
หนวยงาน 

Step B: 
วิเคราะห 
กิจกรรม 
ภารกิจ 

Step C: 
ระบุความตองการ 
ระบบเอกสาร 

Step E: 
ระบุกลยุทธ 
เพื่อสนอง 
ความตองการ 

Step D: 
ประเมินระบบที่มีอยู 

Step F: 
ออกแบบ 
ระบบเอกสาร 

Step H: 
ดําเนินการ 
ทบทวนระบบ 
หลังจากใชงานแลว 

Step G: 
การดําเนินงาน 
ระบบเอกสาร 

นโยบาย 

มาตรฐาน การดําเนินการ 

การออกแบบ 
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การบริหารงานการจัดการเอกสาร 
 การบริหารงานการจัดการเอกสารเปนภารกิจหนึ่ งที่ สํ าคัญขององคการ 

เชนเดียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประเภทอื่นๆที่ผูบริหารตองดําเนินงานโดยอาศัย
หลักการและแนวคิดการบริหารงานองคการ มีการดําเนินการอยางตอเนื่อง รวมทั้งอาจตอง
เปลี่ยนแปลงเทคนิคและวิธีการตามการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ ความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยี ตามความเติบโตขยายตัวขององคการและสภาพแวดลอม เพื่อใหสามารถดําเนินการ
จัดการเอกสารใหบรรลุเปาหมาย (Ricks and others 1992: 8 และ สมสรวง พฤติกุล 2545: 36) 

เปาหมายสําคัญของการบริหารงานการจัดการเอกสาร คือ ทําใหการจัดการเอกสาร
บรรลุวัตถุประสงค องคการมีขอมูลที่ถูกตอง เหมาะกับผูใชในเวลาที่เหมาะสม และประหยัด
คาใชจาย (สมสรวง พฤติกุล 2545: 21) 
หลักการการบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารงานการจัดการเอกสาร ตองอาศัยหลักการบริหารงานองคการ ซ่ึงมีหลาย
แนวคิด เชน POSDCORB Model เปนหลักการพื้นฐานของการบริหารองคการทุกประเภท 
ประกอบดวย การวางแผน (Planning) คือการกําหนดสิ่งที่ตองการและวิธีการใหบรรลุตามความ
ประสงค การจัดองคการ (Organizing) คือการกําหนดโครงสรางที่เปนทางการของอํานาจ การ
บริหารงานบุคคล (Staffing) เปนการบริหารงานบุคคลทั้งดานฝกอบรม และการรักษาคนไวใน
องคการ การอํานวยการ (Directing) คือการสั่งการ การตัดสินใจ และการเปนผูนําในองคการ การ
ประสานงาน (Coordinating)  เพื่อใหงานสวนตางๆประสานไปดวยกัน การรายงาน (Reporting) คือ
การรับผิดชอบรายงานตอผูบริหาร หรือการทําบันทึกปรากฏการณในองคการ และการงบประมาณ 
(Budgeting) คือการวางแผนการเงิน การบัญชี และการควบคุม (สมิหรา จิตตลดากร 2546: 77-78)  

หลักการบริหารอีกแนวคิดหนึ่ง คือ การบริหารงานเชิงระบบ คือการบริหารงานที่
ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการจัดการ (Process) และ ผลลัพธ (Output) ปจจัยนําเขา 
หมายถึง ทรัพยากรตางๆ เชน Man หมายถึงบุคลากร หรือทรัพยากรมนุษย Money หมายถึงเงิน 
และ Material หมายถึง วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ รวมทั้ง Machine หมายถึง เครื่องจักรอุปกรณ 
หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการจัดการ คือ การแปลงหรือประมวลทรัพยากรตางๆไปสู
วัตถุประสงค หรือเปาหมายที่กําหนด เปนการผสมผสาน หรือบูรณาการทรัพยากร เชน คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด สวน
ผลลัพธ หรือผลผลิตที่ไดจากการนําทรัพยากรมาดําเนินการตามกระบวนการตองมีคุณภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค ประหยัดคาใชจายและใชเวลาที่เหมาะสม (เสนห จุยโต 2545: 24-25)  
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การบริหารงานการจัดการเอกสารเชิงระบบ 
การบริหารงานการจัดการเอกสารในการวิจัยนี้ พิจารณาโดยใชหลักการบริหารเชิง

ระบบ ซ่ึงมีองคประกอบหลัก 3 สวน คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการเอกสาร และผลลัพธ 
โดยมีเปาหมาย คือ ใหขอมูลที่ถูกตองแกบุคคลที่ตองการ ในเวลาที่เหมาะสม ดวยคาใชจายต่ํา
ที่สุด (Ricks and others 1992: 8)  
แผนภูมิท่ี 4 การบริหารงานการจัดการเอกสารเชิงระบบ 
     ปจจัยนําเขา (Input)                                       
 

เอกสาร 
วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
(และเทคโนโลยี) 
เงินงบประมาณ 
บุคลากร   
(เอกสารกําหนดนโยบาย) 
(พ้ืนที่ทํางาน) 

 
กระบวนการจัดการเอกสาร       (Process)                                    เปาหมาย (Goal) 
 
                                    
 
 
                               
              ผลลัพธ      (Output) 
 
 
 
 
 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก Betty R. Ricks, Ann J. Swafford and Kay F. Gow, Information and Image Management 
(Cincinnati, OH: South-Western Publishing Co., 1992), Figure 1-2, page 13. 
 หมายเหตุ: ขอความที่อยูในเครื่องหมาย (           ) เปนสวนที่ผูวิจัยเพิ่มเติม  

การจัดทําเอกสาร 
การแจกจายเอกสาร 
การใชเอกสาร 
การจัดเก็บเอกสาร 
การทําลายเอกสาร 

สามารถใหเอกสารหรือ
ขอมูลที่ถูกตอง เหมาะกับ
ผูใช ในเวลาที่เหมาะสม 
โดยมีคาใชจายนอยที่สุด 

เอกสารหรือขอมูลที่
นํามาใชประโยชนได 
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1. ปจจัยนําเขา (Input)  เปนปจจัยที่เปนสวนประกอบเพื่อใหการบริหารงานการ
จัดการเอกสารสามารถดําเนินการไปสูเปาหมายที่กําหนดไว ประกอบดวย เอกสารหรือขอมูล 
วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ เงิน บุคลากร เอกสารกําหนดนโยบาย และพื้นที่ทํางาน โดยแตละ
ปจจัยมีความจําเปนอยางยิ่งตอระบบการจัดการเอกสาร (Ricks and others 1992: 13)   

1.1 เอกสาร  เอกสารหรือขอมูลเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญ อาจบันทึกอยู
ในรูปแบบใดๆก็ได มีนักวิชาการและนักวิชาชีพใหคําจํากัดความของเอกสารไวหลากหลาย 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ “เอกสาร” วา คือหนังสือที่
เปนหลักฐาน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546:1392)   และในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 1(7) ใหคํานิยามไววา เอกสารหมายถึง กระดาษหรือวัตถุอ่ืนใด ซ่ึงไดทํา
ใหปรากฏความหมายดวยตัวอักษร ตัวเลข ผัง หรือแผนแบบอยางอื่น จะเปนโดยวิธีพิมพ 
ถายภาพ หรือวิธีอ่ืน อันเปนหลักฐานแหงความหมายนั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2529: 3) 

International Standard Organization ใหคําจํากัดความวา เอกสารคือ ขอมูลที่ได
จัดทําขึ้น ขอมูลที่รับไวและขอมูลที่เก็บรักษาเพื่อเปนหลักฐานและแหลงสารสนเทศ โดยองคการ
หรือบุคคล ในการดําเนินงานตามนัยของกฎหมาย หรือ การประสานงานในภารกิจ (ISO 15489-
1:2001(E): 3) 

The International Council on Archives (ICA) ใหคําจํากัดความคลายคลึงกันวา 
เอกสารคือ ขอมูลที่ไดผลิตขึ้น หรือรับไวในเบื้องตน เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม จนกิจกรรม
นั้นเสร็จสมบูรณ ประกอบไปดวยบริบท เนื้อหา โครงสรางที่เพียงพอตอความเปนหลักฐาน
ของกิจกรรมนั้นโดยไมคํานึงถึงรูปแบบ หรือส่ือที่บันทึก (The International Council on 
Archives 2004.) 

นักวิชาชีพการจัดการเอกสารใหความหมายของเอกสารไววา เอกสาร คือขอมูลที่
มีการบันทึกใหมีคุณลักษณะหรือบันทึกลงบนสื่อแบบใดก็ไดที่องคการไดจัดทําขึ้น หรือไดรับไว
เพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานขององคการ (Ricks and others 1992: 3-4.)   
 สําหรับสวนราชการ มี “เอกสารราชการ” หรือ “หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่
เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 1) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 2) หนังสือที่สวน
ราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 3) หนังสือที่
หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 4) เอกสารที่ทาง
ราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 5) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือขอบังคับ 6) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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หนังสือราชการจําแนกเปน 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา 
หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐาน
ในราชการซึ่งรวมถึงสื่อใดๆที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส เชน แผน
บันทึกขอมูล เทปแมเหล็ก จานแมเหล็ก แผนซีดี-อานอยางเดียว หรือแผนดิจิตัลเอนกประสงค  
(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548: 2-3) 
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 4 ไดกลาวถึง “ขอมูลขาวสาร” ซ่ึง
มีนัยเดียวกับคําวา “เอกสาร” วา หมายถึง ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเร่ืองราวขอเท็จจริง ขอมูล 
หรือส่ิงใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด 
ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพ หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอ่ืนใดที่ทํา
ใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได และหากขอมูลขาวสารดังกลาวอยูในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน เรียกวาเปน “ขอมูลขาวสารของราชการ” (พระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540: 1)  

เอกสารอาจมีรูปลักษณทางกายภาพนานาชนิด เชน หนังสือ เอกสาร แผนที่ 
แผนผัง ภาพถาย จดหมาย ใบสําคัญ และอื่นๆที่มีการบันทึกขอมูล หรือจัดเก็บในรูปของ 
กราฟก อิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องกลอื่นๆ (The University of British Columbia 2003.) 
 นอกจากนี้ ในแตละองคการอาจมี “เอกสารลับ” ตั้งแต ลับ ลับมาก และลับที่สุด 
“ขอมูลขาวสารลับ” หมายถึงขอมูลท่ีหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน จะกอใหเกิดความ
เสียหายแกรัฐ “ขอมูลขาวสารลับมาก” หมายถึง ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียง
บางสวน จะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐอยางรายแรง และ “ขอมูลขาวสารลับที่สุด” หมายถึง 
ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน จะกอใหเกิดความเสียหายแกรัฐอยางรายแรง
ที่สุด (ระเบียบวาดวยการรักษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. 2544: 4) 

  1.2 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ วัสดุอุปกรณและครุภัณฑเปนปจจัยนําเขาที่
สนับสนุนใหงานการจัดการเอกสารเปนไปอยางสะดวก ประหยัดเวลา และคุมคาในการลงทุน  
หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดการเอกสารควรมีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ ที่เพียงพอตอการ
ดําเนินงาน เหมาะกับลักษณะการใชงาน และมีมาตรฐาน ประเภทและชนิดของวัสดุอุปกรณและ
ครุภัณฑที่ใชในกระบวนการจัดการเอกสารมีดังนี้ 
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 1.2.1 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดทําเอกสาร เชน กระดาษ เครื่อง
พิมพดีด เครื่องคอมพิวเตอร แผนดิสก เครื่องพิมพ (printer) หมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียนตางๆ 

1.2.2 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการใชและแจกจายเอกสาร เชน แฟม
เสนอ สมุดลงทะเบียนรับสงเอกสาร ชองรังผ้ึง เครื่องถายเอกสาร เครื่องอัดสําเนาเอกสาร 
เครื่องเย็บเอกสาร อุปกรณสํานักงานอื่นๆ 

1.2.3 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดเก็บและคนคืนเอกสาร เชน แฟม
เอกสารรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร/กลอง
เก็บเอกสาร  ตูเก็บแผนผังและภาพ บัตรดรรชนีและตูเก็บ  บันไดสําหรับการหยิบหรือ
เคล่ือนยายเอกสารที่เก็บในที่สูง โปรแกรมคอมพิวเตอรและระบบอิเล็กทรอนิกส เครื่องกราด
ภาพ (Scanner) แผนดิสก หรือแผนเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ (สมสรวง พฤติกุล 
2544: 31)   ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องควบคุมความชื้น และครุภัณฑ
สํานักงานอื่นๆ  

 1.2.4 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการกําจัดเอกสาร เชน กลองเก็บ
เอกสารเพื่อโอนไปฝากเก็บที่ศูนยเก็บเอกสาร และเครื่องตัดยอยกระดาษ  

 1.2.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งฮารดแวร
และซอฟทแวรที่นํามาใชในกระบวนการจัดการเอกสาร ตั้งแตการจัดทําเอกสารไปจนถึงการ
กําจัดเอกสาร เชน ระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําหรับการ
จัดการเอกสาร เชน Infoma 

1.3 เงินงบประมาณ เงินงบประมาณเปนปจจัยนําเขาที่เปนทรัพยากรสําคัญใน
การบริหารสําหรับใชจายในการวางแผน การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช การดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน และการควบคุมระบบทั้งหมดของงานการจัดการเอกสาร องคการควรจัดสรร
งบประมาณอยางเพียงพอและตอเนื่องใหหนวยงานสามารถดําเนินงานจัดการเอกสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  งบประมาณที่ควรไดรับ เชน งบประมาณคาตอบแทนบุคลากรผูดําเนินงานเอกสาร 
งบประมาณสําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ งบประมาณสําหรับการจัดทํา การ
แจกจายและการใชเอกสาร งบประมาณสําหรับการจัดเก็บและคนคืนเอกสาร  งบประมาณ
สําหรับการกําจัดเอกสาร ฯลฯ 

1.4  บุคลากร  บุคลากรเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญอันจะทําใหเกิดการจัดการ
เอกสารที่ดี  บุคลากรในที่นี้ คือ ผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร ซ่ึงควรมีทั้งความรู
ความสามารถและประสบการณในงานการจัดการเอกสารอยางเพียงพอและเหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ในสวนราชการตางๆ บุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
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การจัดการเอกสาร สวนใหญเปนบุคลากรที่มีตําแหนง เจาหนาที่บันทึกขอมูล (ตําแหนงเดิมคือ 
เจาหนาที่พิมพดีด) เจาหนาที่ธุรการ พนักงานธุรการ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
(ทบวงมหาวิทยาลัย 2519: 13, 2535: 1) บุคลากรที่รับผิดชอบการควบคุมดูแลการบริหารงาน
การจัดการเอกสาร ในแตละสวนราชการไทย มีตําแหนงตางๆกัน เชน อธิบดี เลขานุการกรม 
ผูอํานวยการกองกลาง หัวหนาแผนก หรือหัวหนางานสารบรรณ นายทหารฝายสารบรรณ และ
จาจังหวัดเปนตน (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. 2539: 100-
คําอธิบาย 1) 

ในแตละหนวยงานควรมีจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารอยาง
เพียงพอกับปริมาณงาน และควรไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานการจัดการเอกสารโดยตรงเพียง
อยางเดียว เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานและสรางผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัด
โครงสรางงานการจัดการเอกสารที่ชัดเจน เชน จัดใหเปนกลุมงานบริหาร หรือเปนหนวยงานอิสระ
ขึ้นตรงกับผูบริหารฝายใดฝายหนึ่ง  

ตามหลักการการจัดการเอกสารอยางตอเนื่อง บุคลากรผูรับผิดชอบการบริหารงาน
การจัดการเอกสาร ควรเปนทีมงานที่อาจจะประกอบดวย ผูบริหาร นักจัดการเอกสาร นัก
คอมพิวเตอร นักจดหมายเหตุ บรรณารักษ นักเอกสารสนเทศ และบุคลากรตองมีจํานวนที่
เพียงพอและรับผิดชอบการจัดการเอกสารของหนวยงานไดเต็มเวลา (สมสรวง พฤติกุล 2545: 35) 
 1.5 เอกสารกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร เอกสารกําหนดนโยบาย 
แผนงาน หรือแนวปฏิบัติงานเปนองคประกอบหนึ่งของปจจัยนําเขา คําวา “นโยบาย” ตาม
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง หลักและวิธีปฏิบัติซ่ึงถือเปนแนว
ดําเนินการ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 2546: 563) นโยบายในที่นี้จึง
หมายถึง หลักการที่องคการกําหนดขึ้นเปนแนวกวางๆ เพื่อใชเปนกลไกในการบริหารและ
ดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคที่กําหนดไว (สมสรวง พฤติกุล 2545: 134) อยางไรก็
ตาม นโยบายการจัดการเอกสารอาจอยูในลักษณะของแนวปฏิบัติ (guidelines) คูมือปฏิบัติงาน 
(manual or handbook) หรือเอกสารสิ่งพิมพ หรืออาจรวมอยูในแนวปฏิบัติ หรือคูมือการปฏิบัติงาน
ขององคการก็ได  

ทุกองคการจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร เพื่อเปนหลักและ
วิธีปฏิบัติสําหรับการจัดการเอกสารขององคการ นโยบายการจัดการเอกสาร จึงเปนกรอบงาน
สําหรับการจัดการเอกสารขององคการใหสอดคลองกับความตองการในการดําเนินภารกิจของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของ
องคการ (The University of Newcastle 2004.)   
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นโยบายการจัดการเอกสารตองกําหนดเปนลายลักษณอักษร อาจเขียนเปนแนว
กวางๆ เพื่อใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติ ใชถอยคําที่กะทัดรัด กระชับ อานเขาใจงาย ไม
ซับซอนยุงยาก สามารถนําไปปฏิบัติได ครอบคลุมกระบวนการจัดการเอกสารทั้งหมดของ
องคการ มีการกําหนดบทบาท หรือวิธีการจัดการเอกสารที่ชัดเจนและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงาน ตอบสนองวัตถุประสงคของบุคลากรทุกระดับชั้นขององคการ และรับรองโดย
ผูบริหารระดับสูงสุด และประกาศใหบุคลากรทุกระดับชั้นขององคการถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
(Kennedy and Schauder 2000: 29) องคการควรมีการทบทวนนโยบายการจัดการเอกสารทุกๆ 
3-5 ป โดยมีการประเมินผลความสําเร็จและความลมเหลวในการดําเนินงานตามนโยบาย แลว
นําไปสูการพัฒนานโยบายใหทันตอกฎระเบียบและการเปลี่ยนแปลงของสังคม (The Open 
University 2003.) 

นโยบายการจัดการเอกสารขององคการควรประกอบไปดวยสาระ หรือประเด็นสําคัญ 
เชน วัตถุประสงคของการจัดการเอกสาร คําจํากัดความของศัพทเฉพาะ ขอบขายของงาน
การจัดการเอกสาร ความรับผิดชอบ และวิธีการดําเนินงานการจัดการเอกสาร (Parker 1999: 
154-157) ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

1.5.1 วัตถุประสงคของการจัดการเอกสาร  คือการระบุความประสงคของการ
จัดการเอกสาร เชน เพื่อใหการจัดการเอกสารขององคการสามารถสนับสนุนภารกิจของ
องคการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวของ เอกสารที่จัดทําขึ้น หรือรับไวและเก็บรักษาไวนั้น มีความถูกตอง เช่ือถือได สามารถ
สนับสนุนภารกิจขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลที่มีคุณคาขององคการไดรับการสงวน
รักษาใหสามารถใชประโยชนไดอยางกวางขวางในระยะเวลานานที่สุด โดยใชประโยชนจาก
เครื่องมือเครื่องใชในการจัดการเอกสารอยางคุมคาและประหยัดคาใชจาย (The Open University 
2003, Brunel University 2003.)  

1.5.2 คําจํากัดความของศัพทเฉพาะ นโยบายการจัดการเอกสารควรมี
คําอธิบายความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใช เชน คําวา เอกสาร เอกสารราชการ การจัดการ
เอกสาร เอกสารสําคัญ (Vital Records) เอกสารในกระแสการใชงาน เอกสารกึ่งกระแสการใช
งาน เอกสารสิ้นกระแสการใชงาน ตารางกําหนดอายุเอกสาร หมวดหมูเอกสาร เอกสาร
จดหมายเหตุ หรืออาจระบุความชัดเจน เชน หนวยงาน หรือตําแหนงของบุคลากรที่มีหนาที่
รับผิดชอบการจัดการเอกสาร (The University of Newcastle 2003, The University of Dublin, 
Trinity College 2004, Queen’s University 2003.) 
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1.5.3 ขอบขายของงานการจัดการเอกสาร  โดยทั่วไป การจัดการเอกสารมี
ขอบขายครอบคลุมเอกสารทั้งหมดที่บุคลากรขององคการจัดทําขึ้น หรือรับไว และเก็บรักษา
ดวยเหตุผลของงานในภาระหนาที่ (Parker 1999: 154-157) รวมถึงอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานทุกหนวยงาน และบุคลากรทุกคนที่มีตอเอกสารขององคการ (The University 
of Sheffield 2004, Queen’s University 2003, University of Glasgow 2004.) 
 1.5.4 ความรับผิดชอบ ในนโยบายจะตองมีการกําหนดความรับผิดชอบ หรือ
บทบาทหนาที่ของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร  โดยจัดทําเปนกฎหมายรองรับ และ
ประกาศใหทราบทั้งองคการ เชน กําหนดใหเจาหนาที่ทุกหนวยงานที่จัดทําเอกสารของงานใน
หนาที่ตองรับผิดชอบการจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารในภารกิจของตนใหมีความสมบูรณ ถูกตอง 
แมนยํา กําหนดผูรับผิดชอบในการจัดทําเอกสารลับ หรือเอกสารเฉพาะ ระบุใหนักจัดการ
เอกสารตองรับผิดชอบการจัดการเอกสารทุกดาน โดยผูบริหารองคการตองรับผิดชอบสนับสนุน
การดําเนินนโยบายจัดการเอกสารตลอดทั้งองคการ (ISO 15489-1:2001(E):5-6) 

มหาวิทยาลัยหลายแหงในประเทศอังกฤษและแคนาดา กําหนดความรับผิดชอบ
การจัดการเอกสารไวคลายคลึงกัน กลาวคือ อธิการบดี หรือผูบริหารระดับสูงสุดของ
มหาวิทยาลัย รับผิดชอบการจัดการเอกสารมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามนโยบาย มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการเอกสารที่มีอํานาจรับรองนโยบายการจัดการเอกสาร และควบคุมการ
ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการเอกสาร คณะกรรมการชุดนี้ อาจประกอบดวย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผูแทนคณาจารย ทั้งนี้อาจมีบุคลากรในตําแหนงตางๆรวมดวย เชน นักจัดการเอกสาร 
นักจดหมายเหตุ นิติกร ผูเชี่ยวชาญดานการเงิน หรือผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นอกจากนี้ ยังกําหนดใหหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานรับผิดชอบการจัดการเอกสารของ
หนวยงานใหเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนตองรับผิดชอบการ
จัดการเอกสารที่อยูในภาระหนาที่ของตนตามโครงการการจัดการเอกสาร นักจัดการเอกสาร
และนักจดหมายเหตุรับผิดชอบการพัฒนานโยบายการจัดการเอกสารรวมกับหัวหนาหนวยงาน
ตางๆ และใหความรวมมือในการจัดการเอกสารทุกระบบ สวนนักเอกสารสนเทศรับผิดชอบ
การจัดการและพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการเอกสาร 
เปนตน (The Open University 2003, The University of Dublin, Trinity College 2004, Queen’s 
University 2003.) 

1.5.5 วิธีการดําเนินงานการจัดการเอกสาร ในนโยบายอาจกลาวถึงวิธีการ
ดําเนินงานการจัดการเอกสารอยางคราวๆ เพื่อเปนกรอบในการนําไปสรางคูมือปฏิบัติงานที่
เปนรายละเอียดตอไป กระบวนการดําเนินงานการจัดการเอกสาร ควรครอบคลุมเรื่อง การ
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จัดทําหรือรับเอกสาร การแจกจายและการใชเอกสาร การจัดเก็บ และการกําจัดเอกสาร รวมทั้ง
มีการจัดทําแผนการจัดการเอกสาร หลักการจัดหมวดหมูเอกสาร ตารางกําหนดอายุเอกสาร การ
จัดการเอกสารสําคัญ (Vital Records) การพัฒนาศูนยเก็บเอกสารกลาง แผนการปองกันอุบัติภัย
ที่อาจเกิดขึ้นกับเอกสาร โดยมีการจัดทําคูมือการจัดการเอกสาร หรือคูมือการดําเนินงานจัดการ
เอกสาร ใหครอบคลุมกระบวนการการจัดการเอกสาร ตั้งแตการจัดทําเอกสารไปจนถึงการกําจัด
เอกสาร (The University of Dublin, Trinity College 2004, Brunel University 2003, (The 
University of Warwick 2005, University of St. Andrews 2003.)  

ประโยชนของการกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร สรุปไดดังนี ้
 1) ทําใหมีการกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เอกสาร และผูบริหารหนวยงานในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารอยางชัดเจน สามารถ
ดําเนินงานเอกสารบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมาย (Cornwall Country Council 2004.)    
 2) ทําใหเอกสารที่ใชในการดําเนินงานขององคการมีความครบถวนถูกตอง เที่ยงตรง 
เชื่อถือได ใชประโยชนไดจนตลอดอายุของเอกสาร และสามารถจัดเก็บรักษาเปนหลักฐานของ
การดําเนินกิจกรรม หรือจัดเก็บเปนเอกสารจดหมายเหตุ (International Standard Organization– ISO 
15489-1:2001(E): 1) 

การจัดทํานโยบายการจัดการเอกสาร ควรเริ่มจากการวิเคราะหภารกิจของหนวยงาน  
การกําหนดขอบขายของงาน กําหนดกฎ ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานที่เกี่ยวของ กําหนดความ
รับผิดชอบการปฏิบัติตามนโยบาย และนโยบายดังกลาวควรไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูงสุดขององคการกอนประกาศใชและถือปฏิบัติในทุกระดับชั้นขององคการ 
(International Standard Organization– ISO 15489-1:2001(E): 5) ทั้งนี้ หนวยงานอาจจัดทํา
เอกสารในลักษณะของแนวปฏิบัติ (guidelines) หรือคูมือปฏิบัติงาน (manual or handbook) แทนการ
กําหนดเอกสารนโยบายก็ได 
 1.6 พื้นท่ีทํางาน  ที่ทํางานการจัดการเอกสารควรมีพื้นที่ที่เหมาะสม แยกเปน
สัดสวน และมีการจัดแบงพื้นที่ทํางานและพื้นที่จัดเก็บเอกสารที่ถูกตองตามหลักวิชาการและ
ไดมาตรฐาน ที่ทํางานการจัดการเอกสารควรอยูใกลศูนยกลางที่ผูใชบริการติดตอไดสะดวก 
ใกลหนวยงานที่ติดตองานเอกสารเปนประจํา พื้นที่จัดเก็บเอกสารควรอยูหางไกลสถานที่ที่อาจ
เกิดอัคคีภัยไดงาย เชน คลังน้ํามัน คลังเคมีภัณฑ แกส หรือสถานที่ที่อาจกอใหเกิดความชื้นมาก
และน้ําทวมไดงาย การจัดพื้นที่สําหรับงานการจัดการเอกสารจะตองพิจารณาตามลําดับไดแก 
พื้นที่การรับ-สงเอกสาร พื้นที่สําหรับพิมพงาน พื้นที่สําหรับการจัดเก็บเอกสาร พื้นที่สําหรับ
งานถายสําเนาไมโครฟลม งานถายเอกสาร หองประชุม หองเก็บของทั่วไป หองน้ํา ฯลฯ ใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
25

เนื้อที่ตางๆ ตองมีอุปกรณเพื่อประกอบกิจกรรมนั้นๆไดสะดวก การจัดพื้นที่ตองคํานึงถึงหลัก
สําคัญคือ การรับ-สงเอกสารตองเขาถึงบริเวณการรับ-สงไดงาย พื้นที่สํานักงานตองมีความ
สะดวกในการทํางาน ปริมาณพื้นที่เพียงพอสําหรับจัดวางครุภัณฑและเทคโนโลยีที่ใชในการ
ปฏิบัติงานประจํา เชน โตะ-เกาอ้ีทํางาน โตะวางเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโทรสาร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องสแกนเนอร รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับตูเก็บเอกสารและชั้นวางเอกสารแบบตางๆ
เพื่อจัดเก็บเอกสารที่ตองใชในระหวางการดําเนินงานและใชในการตรวจสอบอางอิง (กําธร กุล
ชล 2543: 15) 

  2. กระบวนการจัดการเอกสาร (Process) คือการดําเนินงานการจัดการเอกสารทุก
สวนของระบบ กิจกรรมตางๆของงานการจัดการเอกสาร ตามหลักการวงจรชีวิตของเอกสาร มี
ดังนี้  
  2.1 การจัดทําเอกสาร (Creation) คือ การทําใหเอกสารเกิดขึ้นดวยการบันทึก
ขอมูล ลงบนวัตถุใดๆ ดวยวิธีการและ/หรือเทคโนโลยีที่มีอยู หรือการรับขอมูลจากภายนอก 
เชน จดหมาย ขอมูลระบบคอมพิวเตอร ระบบการสื่อสารทางไกล เปนตน เพื่อใชเปนสื่อ
สําหรับการติดตอส่ือสาร เปนพยานหลักฐานการดําเนินงานและกิจกรรมตามหนาที่และเพื่อใช
ในการอางอิง (สมสรวง พฤติกุล 2544: 25)  

   2.2 การแจกจายเอกสาร (Distribution) เมื่อเอกสารไดถูกจัดทําขึ้นแลว ตองมี
การแจกจายใหกับผูรับเพื่อดําเนินการตอ หรือรับขอมูลขาวสารของการดําเนินงานนั้น รวมทั้ง
การนําเสนอและสั่งการ การแจกจายเอกสาร มีทั้งแจกจายภายในหนวยงาน ระหวางหนวยงาน 
หรือภายนอกหนวยงาน  วิ ธีการแจกจายอาจกระทําไดทั้ งในระบบไปรษณีย  ระบบ
อิเล็กทรอนิกส ระบบคอมพิวเตอร ระบบจัดสงโดยยานพาหนะ หรือระบบจัดสงโดยการเดิน
หนังสือภายในสํานักงาน 

  2.3 การใชเอกสาร (Use) การใชประโยชนจากเอกสารมีหลายดาน เชน ใชใน
การสั่งการตามหนาที่รับผิดชอบ ชวยในการตัดสินใจ ใหบริการขอมูลที่เปนเรื่องราวของกิจกรรม 
ใหขอมูลเพื่อตอบสนองความตองการในเรื่องตางๆ ใชในการอางอิง หรือสนับสนุนในเชิง
กฎหมายหรือระเบียบ ใชประสานงานและดําเนินงานตามภารกิจฯลฯ 

  2.4 การเก็บรักษาเอกสาร (Maintenance) การเก็บรักษาเอกสารคือ ขั้นตอน
ของการจัดเก็บเอกสารเขาแฟม และการคนคืนเอกสาร การจัดเรียงเอกสารเขาแฟมควรมีการ
กําหนดระบบไวลวงหนา เปนวิธีการเตรียมและจัดพื้นที่สําหรับเอกสารใหอยูในระบบ เพื่อ
ความสะดวกในการจัดเก็บและคนหาเอกสาร  
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  2.5 การกําจัดเอกสาร (Disposition) เอกสารที่ไมใชอางอิงในการปฏิบัติงาน
แลว มีการกําจัด 3 วิธีคือ การแยกเอกสารออกไปเก็บนอกพื้นที่สํานักงาน หรือเก็บที่ศูนยเก็บ
เอกสารกลาง การโอนยายเอกสารที่ทรงคุณคาออกจากสํานักงานไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุ 
เพื่อใหบริการในประเภทเอกสารจดหมายเหตุ และการกําจัดโดยการทําลายเอกสารที่ไมมี
ประโยชนตอองคการ (Ricks and others 1992: 15-16.)  

  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กําหนดการปฏิบัติงานสารบรรณ
คลายคลึงกระบวนการจัดการเอกสารตามหลักการวงจรชีวิตของเอกสาร โดยมีกิจกรรมสําคัญ
สรุปไดดังนี้  

1) การจัดทําเอกสาร ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2548 กําหนดลักษณะของการจัดทําเอกสารราชการที่สวนราชการตองจัดทําไว 6 ชนิด 
คือ  หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา  หนังสือ ส่ังการ  หนังสือ
ประชาสัมพันธ และหนังสือรวมทั้งส่ือใดๆที่ใชบันทึกขอมูลดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกส ที่
เจาหนาที่จัดทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548: 3)  

2) การแจกจายเอกสาร ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 กําหนดวิธีการรับ-สงเอกสาร วิธีการลงทะเบียน รวมทั้งการบรรจุซอง การจาหนาซอง 
การเก็บรักษาใบรับหนังสือไวเปนหลักฐาน ตลอดจนการจัดทําบัตรตรวจคนไวสําหรับคนหา
หนังสือที่รับไวและหนังสือที่สงออก (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526. 2539: 11-14) และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 กําหนดการปฏิบัติงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตอราชการ การรับ-สงเอกสารในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548: 
3-4) 

3) การใชเอกสาร ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไมได
กลาวถึงการปฏิบัติงานการใชเอกสารราชการโดยตรง แตมีการกําหนดเพิ่มเติมไวในสวนทาย
ของระเบียบ เปนคําอธิบายที่ 7 เร่ืองการเสนอหนังสือ ซ่ึงอธิบายถึงการนําเอกสารไปใชในการ
ดําเนินงาน กําหนดใหมีการเสนอตามสายการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ ในการพิจารณาสั่งการ รับทราบ หรือบันทึกความเห็น (ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. 2539: 111-112)  
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4) การเก็บรักษาเอกสาร ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 หมวด 3 เร่ืองการเก็บรักษา การยืม และการทําลายหนังสือราชการ ไดกําหนดวิธีการเก็บ
รักษาเอกสารเปน 3 ประเภท คือ การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการ
เก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ รวมทั้งกําหนดอายุการเก็บหนังสือดวย โดยอาจแยกเอกสาร
ออกไปเก็บนอกพื้นที่สํานักงาน หรือเก็บที่ศูนยเก็บเอกสารกลาง หรือนําไปฝากเก็บไวที่สํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526. 2539: 15-19 และแกไขเพิ่มเติมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548: 4-5)  

5) การทําลายเอกสาร ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
หมวด 3 และแกไขเพิ่มเติมในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ไดกําหนดวิธีการทําลายเอกสารไวชัดเจนในขอ 66-70 (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526. 2539: 15-21 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548: 5-7) 

3. ผลลัพธ (Output)  ผลลัพธที่ไดจากการบริหารงานการจัดการเอกสาร คือ เอกสาร
หรือขอมูล ที่ผานกระบวนการจัดการเอกสารอันสามารถนํามาใชประโยชนได อยูในรูปแบบ
ตางๆที่สนองความตองการของผูใช และนํามาใชไดในเวลาที่ตองการ โดยมีคาใชจายนอยที่สุด 
((Ricks and others 1992: 19) ผลลัพธที่ไดนี้ คือ เอกสารที่แตละหนวยงานจัดเก็บเปนเรื่องหรือ
เปนแฟมตามระบบการจัดเก็บที่ไดกําหนดไว 
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 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสารที่พบ เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง 
เชน การจัดเก็บเอกสาร การปฏิบัติงานสารบรรณ และงานธุรการ การบริหารงานจดหมายเหตุ  
1. งานวิจัยในประเทศไทย 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารมีดังนี้  
ทรงสรรค นิลกําแหง (2517) จัดทําวิจัยเร่ือง “การบริหารงานจดหมายเหตุใน

ประเทศไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประวัติพัฒนาการของงานจดหมายเหตุในประเทศไทย 
และเทคนิคการบริหารงานตามหลักวิชาการจดหมายเหตุ เพื่อนํามาวิเคราะหลักษณะปญหาและให
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารงานในแผนกเก็บของกระทรวงตางๆรวม 13 กระทรวง 
คือ สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเศรษฐการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม และในกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร โดยใชวิธีการศึกษาคนควาจาก
เอกสาร หนังสือและบทความ การสํารวจ สังเกตการณ และการสัมภาษณผูบริหารงาน เจาหนาที่ 
ตลอดจนบุคคลผูเกี่ยวของ ผลการวิจัยพบวา วิธีการเก็บรักษาเอกสารของแผนกเก็บ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 13 กระทรวง มิไดอยูในมาตรฐานเดียวกัน เจาหนาที่ขาดความรูทางวิชาการ
บริหารเอกสาร การจัดเรียงเอกสารมีหลายระบบ สถานที่เก็บเอกสารไมเพียงพอและไม
ปลอดภัย การปรับปรุงงานของแผนกเก็บ จึงสมควรปรับปรุงทั้งโครงสรางและการดําเนินงาน
ใหเปนรูปศูนยเก็บเอกสาร โดยยกฐานะขึ้นเปนกองเก็บเอกสาร รับผิดชอบการเก็บรักษาเอกสาร
ที่ส้ินกระแสการใชงานจากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงนั้น โดยประสานงานกับหอจดหมาย
เหตุแหงชาติอยางใกลชิด 

สุวรรณา ชัยจินดาสุต (2534) ศึกษาเรื่อง “การบริหารงานเอกสารราชการของ
กระทรวงการตางประเทศ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารงานเอกสารราชการของหนวยงาน
ระดับกองและฝาย จํานวน 49 แหงภายในกระทรวงการตางประเทศ ในดานประเภท ปริมาณ 
อายุ อัตราการเพิ่ม ระบบการจัดเก็บ ครุภัณฑที่ใชจัดเก็บเอกสาร แนวทางปฏิบัติของหนวยงาน
ในดานการกําหนดอายุการเก็บเอกสารประเภทตางๆ และการกําจัดเอกสารออกจากหนวยงาน 
เก็บขอมูลโดยใชแบบสํารวจและแบบสัมภาษณผูบริหารหนวยงาน จํานวน 49 คน ผลการวิจัย
พบวา ประเภทเอกสารราชการจํานวนสูงสุดเปนหนังสือภายนอก รองลงมาไดแก หนังสือที่
เจาหนาที่จัดทําหรือรับไวเปนหลักฐานในทางราชการ และหนังสือภายใน ตามลําดับ เอกสาร
สวนใหญมีคุณคาทางดานการบริหารมากที่สุด  หนวยงานสวนมากจัดเก็บเอกสารทั้งที่อยูใน
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กระแสการใชงานและสิ้นกระแสการใชงานไวในหนวยงานของตน โดยใชระบบการจัดกลุม
เอกสารมากกวา 1 ระบบขึ้นไป ระบบที่ใชมากที่สุดคือ ระบบการจัดกลุมเอกสารตามเรื่อง 
รองลงมาคือ ระบบการจัดกลุมตามภูมิศาสตร ครุภัณฑที่ใชจัดเก็บเอกสาร ใชตูเหล็ก 4 ล้ินชัก
จํานวนมากที่สุด หนวยงานสวนใหญมีนโยบายกําหนดอายุการเก็บเอกสารตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 การกําจัดเอกสารใชวิธีโอนไปเก็บที่กองบรรณ
สารและหองสมุด โยกยายเอกสารไปเก็บไวที่อ่ืน และการทําลายเอกสาร  
 งานวิจัยที่เกี่ยวกับงานธุรการ มีดังนี้ 
 สุพิน อินทรรักษ (2541) ศึกษาเรื่อง “แนวทางพัฒนางานธุรการ โรงเรียนนวมินท
ราชูทิศ พายัพ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของงานธุรการ และเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนางานธุรการ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในดานงานสารบรรณ ดาน
งานการเงิน ดานงานการบัญชี และดานงานการพัสดุ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร
และคณาจารยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปการศึกษา 2541 จํานวน 137 คน เครื่องมือที่ใช
ในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาความถี่  และรอยละ  ผลการศึกษา  พบวา  ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณเปนผูมีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน และไดปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 เปนอยางดี แตผูปฏิบัติงานมีความรูดานคอมพิวเตอรนอย เครื่องคอมพิวเตอรก็มี
จํานวนนอย ไมเพียงพอตอการใชงาน จึงขาดการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชประโยชนใน
การคนหาเอกสาร การใหบริการคนหาเอกสารจึงไมรวดเร็วเทาที่ควร 
 สมทรง ฝงชลจิตร (2541) จัดทําวิจัยเร่ือง “การศึกษาปญหาการบริหารงานธุรการ
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช” มี
วัตถุประสงคเพื่อทราบระดับและจัดลําดับปญหาการบริหารงานธุรการของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเปรียบเทียบปญหาการ
บริหารงานธุรการของผูบริหารโรงเรียน ตามตัวแปรตําแหนงของผูบริหาร และขนาดโรงเรียน
ที่ปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 118 คน เครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา จํานวน 46 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์แอลฟา  และคาที (t-test) ในการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีปญหาการบริหารงานธุรการ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา ผูบริหารมี
ความตระหนักที่จะบริหารงานธุรการโรงเรียนมัธยมศึกษาใหไดในระดับสูง แตเนื่องจากโรงเรียน
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มัธยมศึกษามีบุคลากรจํากัด และบุคลากรที่รับผิดชอบงานธุรการไมมีความรูความสามารถตรง
ตามลักษณะของงานธุรการ และขาดอัตรากําลัง ทําใหมีปญหาบุคลากรไมเขาใจบทบาทและ
หนาที่รับผิดชอบ บุคลากรไมเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน  
 งานวิจยัที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ มีดังนี ้
 เจือจันทร คําวีระ (2546)  จัดทําวิจัยเร่ือง “สภาพปญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบสภาพปญหาการปฏิบัติงานสารบรรณของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ตามความคิดเห็นของเจาหนาที่ ใน 4 ดาน คือ ดานการจัดทําหนังสือราชการ 
ดานการรับและสงหนังสือราชการ ดานการเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ และดานการ
ทําลายหนังสือราชการ โดยมีประชากรคือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ 
ซ่ึงดํารงตําแหนงเลขานุการคณะ/สํานัก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ เจาหนาที่
ธุรการ และเจาหนาที่บันทึกขอมูล ที่สังกัดในคณะ สํานัก และบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 286 คน 
โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ผลการวิจัย พบวา  เจาหนาที่มีความคิดเห็นตอสภาพปญหา
การปฏิบัติงานสารบรรณอยูในระดับเดียวกัน อาจจะเนื่องมาจากการบริหารงานสารบรรณมี
กฎเกณฑและระเบียบในการปฏิบัติที่ใชในทุกหนวยงานเปนลักษณะเดียวกัน และเปนไปตาม
ระเบียบราชการทั่วๆไป 

อภิชัย  ทํามาน  (2546) ศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณ 
สํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม” มีวัตถุประสงคเพื่อการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ใน 6 ดาน คือ การรับ การจัดทํา การสง การเก็บรักษา การยืม และการทําลาย
หนังสือราชการ โดยใชหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบ
สังเกต แบบสัมภาษณ กลุมผูรวมศึกษาคนควาจํานวน 5 คน ประกอบดวย ผูศึกษาคนควา และ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสารบรรณของงานทั้ง 4 งาน คือ งานบริหารทั่วไป งานการเจาหนาที่ งาน
การเงินและพัสดุ และหนวยศึกษานิเทศก วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิคแบบสามเสา 
(Triangulation Technique) ผลการศึกษาพบวา กอนดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานสาร
บรรณ เจาหนาที่มีความรูความเขาใจในระเบียบ แบบแผน และขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
คอนขางนอย การปฏิบัติงานไมเปนปจจุบันและไมเปนระเบียบ การจัดทําหลักฐานไมเรียบรอย 
การใหบริการคอนขางลาชา และปฏิบัติผิดอยูเสมอ หลังจากการดําเนินการปรับปรุงงานสาร
บรรณ โดยการจัดประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานแลว เจาหนาที่ไดปรับปรุงงานสารบรรณที่ตนเองรับผิดชอบดีขึ้น มีการ
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เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ถูกตองชัดเจน การปฏิบัติงานมีระบบและปฏิบัติตามขั้นตอนงานสาร
บรรณมากขึ้น ทําใหการบริหารงานสารบรรณมีความถูกตอง รวดเร็ว สะอาด เอกสารและ
ทะเบียนตางๆที่เกี่ยวของเปนปจจุบันมากขึ้น   

งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดเก็บและจําแนกหมวดเอกสาร มีดังนี้  

สํานักสงเสริมการศึกษาและเรียนรู สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2544) ไดจัดทํา 
“โครงการศึกษาหาระบบและหลักเกณฑในการจัดระบบหมวดหมูและการจัดเก็บเอกสารของ
หนวยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพัฒนาการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ การเปรียบเทียบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2506 และ 2526 ศึกษารูปแบบการเก็บเอกสารของสวนราชการในปจจุบัน การเปรียบเทียบ
รูปแบบการจัดเก็บเอกสารของสวนราชการอื่นๆ กับรูปแบบการจัดเก็บเอกสารของสํานัก
งบประมาณ โดยการรวบรวมขอมูลจากสวนราชการจํานวน 20 หนวยงาน ผลการศึกษาพบวา 
ระบบการจัดหมวดหมูเอกสารของสวนราชการตางๆของไทย ในปจจุบันไมเปนไปในแนว
เดียวกัน  สวนใหญจัดเก็บเอกสาร ในแบบจําแนกหมวดหมูตามหัวเรื่อง (Subject Filing) โดย
ใชรูปแบบโครงสรางการจัดเก็บเอกสารของสํานักงบประมาณเปนหลัก มีหมวดหมูที่
เหมือนกันอยู  4-6 หมวด เชน หมวดบริหารงานทั่วไป หมวดบริหารงานบุคคล หมวดคําสั่ง 
ระเบียบฯ หมวดสถิติ รายงาน และหมวดการเงิน งบประมาณ เปนตน  มีขอสังเกตวา หมวดหมู
ที่เหมือนกันเหลานี้ เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการบริหารองคการทั้งสิ้น อาจจะแตกตางกันบางใน
รายละเอียด เชน มีการจําแนกหมวดหมูใหละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือรวมเรื่องที่ใกลเคียงกันเปน
หมวดเดียวกัน  สวนหมวดหมูที่ตางกัน จะเปนเรื่องเฉพาะหนวยงาน ซ่ึงขึ้นอยูกับภารกิจ หรือ
หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นเปนขอกําหนดความแตกตาง และมีอีกหลายหนวยงานที่
กําหนดหมวดหมูการจัดเก็บเอกสารขึ้นเอง โดยไมอิงกับโครงสรางการจัดเก็บเอกสารของสํานัก
งบประมาณ  

 

2. งานวิจัยในตางประเทศ 
 การวิจยัในตางประเทศที่เกีย่วกับงานการจดัการเอกสาร มีดังนี ้

 Valerie May Billesberger (1990) ศึกษาเรื่อง “Municipal Records Keeping in 
British Columbia: An Exploratory Survey (Canada)” โดยการสํารวจแนวปฏิบัติการจัดการ
เอกสารของเทศบาลในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดในบริติช โคลัมเบีย ในดานการ
จัดทําหรือการรับเอกสาร  การจัดหมวดหมู เอกสาร  และการเก็บรักษาเอกสาร  โดยใช
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แบบสอบถามสงใหกลุมตัวอยางในที่ทําการเทศบาลตางๆจํานวน 144 แหง มีผูตอบกลับคิดเปน
รอยละ 81 (116/144) พบวา ที่ทําการเทศบาลสวนใหญไมมีมาตรฐานของระบบการจัด
หมวดหมูเอกสาร ไมมีตารางกําหนดอายุเอกสาร และไมมีคูมือในการปฏิบัติงานเอกสาร ซ่ึง
สรุปไดวา ที่ทําการเทศบาลในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดใน British Columbia ไม
มีระบบการจัดการเอกสารที่เพียงพอตอการใหบริการขอมูลขาวสารอยางมีประสิทธิภาพ 

 Brenda La’Vonne Hutchinson (1996) ศึกษาเรื่อง “Records and Information 
Management in California Counties” มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจจํานวนหนวยงานของรัฐ
แคลิฟอรเนียที่มีปญหาดานการจัดการเอกสาร ระยะเวลาที่หนวยงานของรัฐแคลิฟอรเนียใชใน
การควบคุมระบบการจัดการเอกสาร และเพื่อประเมินการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงาน 
ภาระหนาที่ และมาตรฐานของการจัดการเอกสารของหนวยงานในรัฐแคลิฟอรเนีย การศึกษานี้
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรประกอบดวย เจาหนาที่งานเอกสารจํานวน 58 คนจาก
หนวยงานสารบรรณของรัฐแคลิฟอรเนีย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบวา (1) หนวยงานสวนใหญของรัฐแคลิฟอรเนีย จํานวน 10 หนวยงาน ประสบ
ปญหาการจัดการเอกสารในระดับปานกลาง ในดาน ระบบเอกสาร การดําเนินการและ
วัฒนธรรมองคการ งบประมาณ บุคลากร การฝกอบรม การประกันคุณภาพ และเทคโนโลยี  
(2) หนวยงานสวนใหญใชเวลาอยางนอยหนึ่งชั่วโมงตอสัปดาห ในการควบคุมระบบการ
จัดการเอกสาร และไมใชเวลามากในการสํารวจเอกสาร การประเมินและตรวจสอบระบบ หรือ
การจัดเตรียมและการจัดหมวดหมูเอกสารใหเปนปจจุบัน และ (3) จํานวนเกือบกึ่งหนึ่งของ
หนวยงานไมมีการพัฒนากิจกรรมการดําเนินงาน ภาระหนาที่ และมาตรฐานของการจัดการ
เอกสารในระยะ 5 ปที่ผานมา 

Somsuang Prudtikul ( 1996) ศึกษาเรื่อง The Records Management Systems of 
The Thai Government Universities มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย ในดานการบริหารและดําเนินงาน ระบบและแนวปฏิบัติ 
และบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่
รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทย จํานวน 21 แหง 
ผลการวิจัยพบวา การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยของรัฐในประเทศไทยมีลักษณะ
คลายคลึงกัน การจัดการเอกสารยังไมไดจัดใหเปนกลุมงานบริหาร กระบวนการดําเนินงานยัง
ไมอยูในระดับที่มีการพัฒนา การจัดการเอกสารมุงเนนการลงทะเบียนและการควบคุมเอกสาร 
การจัดเก็บ การจําแนกหมวดหมูเอกสาร และการกําจัดเอกสารยังไมเหมาะสม บุคลากร
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ผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารมีตําแหนงที่ไมสูงนัก ไมไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ 
ทรัพยากรการจัดการเอกสาร และการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง ยังไมเพียงพอที่จะ
สนับสนุนใหการจัดการเอกสารมีประสิทธิภาพ  
 David Luyombya (1997) ศึกษาเรื่อง Policies and Strategies for Records 
Management Programs: a Case Study of Makerere University มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
นโยบายและกลยุทธในการจัดการเอกสารภายในมหาวิทยาลัย Makerere ประเทศยูกันดา โดย
ศึกษาหลักทฤษฎีการทํางาน และงานการจัดการเอกสารดานคุณภาพในการใหบริการเอกสาร 
ปจจัยที่สงเสริมงานเอกสารและจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย ใหสามารถสนับสนุนการบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพ สนองความตองการตามภารกิจ เพื่อกําหนดรูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของงานการจัดการเอกสารภายในมหาวิทยาลัย วิธีการศึกษา คือการวิเคราะหวรรณกรรมและ
ขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัยและการสังเกตการดําเนินงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของกับนโยบายและกลยุทธการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย และการกําหนด
ทิศทางในอนาคตของระบบการจัดการเอกสาร 

 ผลการศึกษา พบวา มหาวิทยาลัย Makerere ไมมีนโยบายการจัดการเอกสาร ซ่ึง
อาจสงผลใหบุคลากรงานการจัดการเอกสารไมมีสิทธิประโยชนและความกาวหนาในตําแหนง
หนาที่ จึงทําใหผลงานการจัดการเอกสารดอยประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยไมไดรับการพัฒนาใหสามารถเชื่อมโยงการบริการทั้ง
มหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง “ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช” 
เปนการวจิัยเชงิคุณภาพ มวีิธีการดําเนนิการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. การกําหนดแหลงขอมูล ประชากร และเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การวิเคราะหขอมูลและการจดักระทําตอขอมูล 
4. การนําเสนอผลการวิจัย 
 

1. การกําหนดแหลงขอมูล ประชากร และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
1.1 แหลงขอมูล  
 แหลงขอมูลที่สําคัญที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ เอกสารและสิ่งพิมพเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย เชน แผนปฏิบัติงาน เอกสารงบประมาณ รายงานประจําป กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ แนวปฏิบัติ และคูมือปฏิบัติงานตางๆ ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน เอกสาร 
และส่ิงพิมพเกี่ยวกับการจัดการเอกสาร เชน ตํารา มาตรฐานการจัดการเอกสาร คูมือปฏิบัติงานการ
จัดการเอกสาร ผลงานทางวิชาการและคูมือปฏิบัติงานที่บุคลากรของบางหนวยงานจัดทําขึ้นใน
โอกาสตางๆ การสัมภาษณบุคลากรผูรับผิดชอบงานและผูที่เกี่ยวของกับการจัดการเอกสาร รวมทั้ง
การสังเกตสภาพการทํางานและที่ทํางานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
1.2 ประชากร 
 ประชากรที่สัมภาษณเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลบางสวน ไดแก บุคลากรสังกัดหนวยงาน
ตางๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 22 คน จําแนกเปน  
 1.2.1 เลขานุการสํานัก/สถาบันของทุกสํานัก/สถาบัน จํานวน 10 คน จากหนวยงาน
ดังนี ้

1) สํานักทะเบยีนและวดัผล     
2) สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  
3) สํานักบริการการศึกษา  
4) สํานักวิชาการ   
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5) สํานักบรรณสารสนเทศ  
6) สํานักพิมพ    
7) สํานักการศกึษาตอเนื่อง  
8) สํานักคอมพิวเตอร   
9) สํานักบัณฑติศึกษา   

                          10) สถาบันวิจัยและพฒันา  
 1.2.2 หัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา จํานวน 12 คน จากหนวยงาน 
ดังตอไปนี ้

1) สาขาวิชาศลิปศาสตร 
      2) สาขาวิชาศกึษาศาสตร 

3) สาขาวิชาวทิยาการจดัการ 
4) สาขาวิชานติิศาสตร 
5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
6) สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
7) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร  
8) สาขาวิชารัฐศาสตร 
9) สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 

                          10) สาขาวิชานิเทศศาสตร 
 11) สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    12) สาขาวชิาพยาบาลศาสตร 
1.3 เครื่องมือที่ใชในการเกบ็ขอมูล 
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสํารวจขอมูลเบื้องตน แบบสัมภาษณ และ
แบบสังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางาน 
 1.3.1 แบบสํารวจขอมูลเบื้องตน  ประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงาน  
ตอนที่ 2  กระบวนการการจัดการงานสารบรรณของหนวยงาน  
ลักษณะคําถามของตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เปนแบบกําหนดตัวเลือกใหตอบและ

ใหเขียนขอความเพิ่มเติม  
ตัวอยางแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนอยูในภาคผนวก ง  
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1.3.2 แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบกําหนดคําถามเพื่อสัมภาษณเลขานุการ
สํานัก/สถาบัน และหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาเกี่ยวกับการบริหารงานเชิงระบบ คือ 
ปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการเอกสาร และผลลัพธ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
และขอเสนอแนะการพัฒนางานการจัดการเอกสาร  โดยผูวิจัยไดรวบรวมคําตอบจากแบบสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนของแตละหนวยงานที่เปนขอสงสัย หรือไมชัดเจน กําหนดเปนคําถามเพิ่มในแบบ
สัมภาษณนี้ดวย แบบสัมภาษณประกอบดวยขอคําถาม 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ เชน ช่ือ-สกุล ตําแหนง สังกัด วุฒิการศึกษา
สูงสุด อายุราชการ และระยะเวลาที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการสํานัก/สถาบัน หรือหัวหนาหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชา  

ตอนที่ 2 การจัดการเอกสารราชการของหนวยงาน เปนคําถามเกี่ยวกับโครงสราง 
หนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ พื้นที่ทํางาน กระบวนการ
จัดการงานสารบรรณ เอกสารที่เกิดจากภารกิจของหนวยงาน ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะการพัฒนางานการจัดการเอกสาร 

ตัวอยางแบบสัมภาษณอยูในภาคผนวก จ 
 1.3.3 แบบสังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางาน ผูวิจัยสังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางาน
ของแตละหนวยงาน แลวจดบันทึกในสมุดบันทึกสวนตัว เพื่อเก็บเปนขอมูลประกอบการ
ศึกษาวิจัย ในประเด็นตอไปนี้ คือ  
 1) สภาพการปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร  
 2) ลักษณะและปริมาณของวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่ใชในการบริหารงานจัดการ
เอกสาร  
 3)  วิธีการจัดเก็บเอกสารในกระแสการใชงาน และการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการ
ใชงาน  
 4) ลักษณะพื้นที่ทํางาน เชน การจัดพื้นที่ทํางานการจัดการเอกสาร การจัดพื้นที่เก็บ
เอกสาร ทั้งเอกสารในกระแสการใชงานและเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน  

 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนําเสนอผลการวิจัย มี วิธีการ ดังนี้ คือ       1) การศึกษาขอมูล
จากเอกสาร สิ่งพิมพ และคูมือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและหนวยงานใน
สังกัด  2) การสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยใชแบบสํารวจ 3) การสัมภาษณ 4) การสังเกตการทํางานและ
สถานที่ทํางานของทุกหนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.1 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ และคูมือการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย รวมทั้งคูมือ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการของ
หนวยงาน  
 ผูวิจัยรวบรวมและศึกษาวรรณกรรมทุกรูปแบบ ทั้งเอกสาร ส่ิงพิมพ คูมือการ
ปฏิบัติงานที่ใหขอมูลเกี่ยวของกับประวัติพัฒนาการ โครงสราง การแบงสวนราชการ หนาที่ความ
รับผิดชอบของหนวยงานตางๆในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชน รายงานการศึกษา
การจัดโครงสรางและอัตรากําลังสํานักงานเลขานุการในสํานักหรือสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช (กองแผนงาน 2547) ขอมูลดานการเงินและงบประมาณของหนวยงานตางๆ ศึกษาจาก
เอกสารรายละเอียดงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําป 2544-2548 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัย   
ธรรมาธิราช นอกจากนี้ ยังศึกษาจากเอกสารรายงานการประเมินตนเองประจําป 2547-2548 เพื่อ
การประกันคุณภาพการศึกษาของแตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา คูมือการประกันคุณภาพของ
แตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา ตลอดจนตําราและเอกสารทางวิชาการดานการจัดการเอกสาร ทั้ง
เอกสารสิ่งพิมพและเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่คนจากอินเทอรเน็ต เพื่อศึกษาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการเอกสารขององคการตางๆ สถาบันการศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหลายแหง
ในตางประเทศ 
 การศึกษาขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของดังกลาว ทําใหเขาใจถึงประวัติ พัฒนาการ 
โครงสรางการบริหารงาน อัตรากําลัง งบประมาณ วิสัยทัศน พันธกิจ ภารกิจ หนาที่ความ
รับผิดชอบของแตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
2.2 การสํารวจขอมูลเบื้องตน  เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพและลักษณะการปฏิบัติงานการ
จัดการเอกสารของหนวยงาน โดยนํากรอบแนวคิดการบริหารงานการจัดการเอกสารเชิงระบบมา
ใช คือ ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก นโยบาย กฎ ระเบียบ โครงสรางความรับผิดชอบ บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ ลักษณะพื้นที่ทํางาน กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการ
จัดการงานสารบรรณ ครอบคลุมการจัดทําเอกสาร การแจกจายหรือการรับ-สงเอกสาร การใช
เอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การคนหาเอกสาร การโอนเอกสาร และการทําลายเอกสาร และ
ผลลัพธ (Output) คือ เอกสารที่เกิดจากการดําเนินงาน  
 การจัดทําแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน มีขั้นตอนดังนี้ 
 1)  ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 2) ออกแบบแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยกําหนดประเด็นคําถามเปน 2 ตอน คือ 
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ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณของหนวยงาน เปนคําถาม
เกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ โครงสรางความรับผิดชอบ บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ วัสดุอุปกรณ และ
ลักษณะพื้นที่ทํางาน  
  ตอนที่ 2 กระบวนการการจัดการงานสารบรรณของหนวยงาน เปนคําถามเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการงานสารบรรณของหนวยงาน วิธีการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติงานหรือกฎ ระเบียบ
ที่ใชเปนแนวในการปฏิบัติงาน และประเภทของเอกสารที่เกิดจากการดําเนินภารกิจหลักของหนวยงาน      
 3) นําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธพิจารณารางแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน  
 4) ปรับปรุงแกไขแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน และเสนอผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 คน 
พิจารณาเพื่อหาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน (รายละเอียดของ
ผูเชี่ยวชาญ อยูในภาคผนวก ฉ) 
 5) นําแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและ
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และนําไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดสอบกับบุคลากร
ที่มีหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานการจัดการเอกสารคลายคลึงกับประชากร จํานวน 10 คน คือ 
หัวหนางานธุรการของกองตางๆ 5 กอง และหัวหนางานธุรการของศูนย/ฝายในสํานักตางๆ 5 
สํานัก  
 6) ปรับปรุงแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน และนําเสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใชเปนแบบสํารวจฉบับสมบูรณ 
 ผูวิจัยแจกแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนดวยตนเองถึงเลขานุการสํานัก/สถาบัน และ
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา จํานวน 22 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 และรับแบบ
สํารวจขอมูลเบื้องตนกลับคืนเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548  ไดรับคืนครบ  จํานวน 22 ชุด คิดเปน
จํานวนรอยละ 100  
 ผูวิจัยนําแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนที่รับคืนจากเลขานุการสํานัก/สถาบัน และหัวหนา
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มาประมวลและจัดกลุมขอมูล เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการงานเอกสารของแตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา 
 
2.3 การสัมภาษณ  ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบันของทุกสํานัก/สถาบัน 
และหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาของทุกสาขาวิชา เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องการบริหาร
จัดการงานเอกสารเชิงลึกที่ไมสามารถรวบรวมไดจากแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน ตลอดจนปญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และขอเสนอแนะการพัฒนางานการจัดการเอกสาร การสัมภาษณ
เปนการกําหนดแนวคําถามใหผูใหสัมภาษณทราบลวงหนา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
39

การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  
1) ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน  

  2) จัดทํารางแนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ โดยเนนคําถามที่ไมสามารถรวบรวม
ขอมูลไดจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของและแบบสํารวจขอมูลเบื้องตน 
 3) นําเสนอรางแนวคําถามการสัมภาษณตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธเพื่อพิจารณา  
 4) ปรับปรุงแกไขแนวคําถามการสัมภาษณ และเสนอผู เชี่ยวชาญจํานวน 2 คน 
พิจารณาความเที่ยงของแนวคําถามการสัมภาษณ  

5) นําแนวคําถามการสัมภาษณมาปรับปรุงแกไข และจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณ  
 6) จัดสงแนวคําถามการสัมภาษณถึงเลขานุการสํานัก/สถาบัน และหัวหนาหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาทุกคนไวลวงหนา พรอมทั้งขอกําหนดนัดวันสัมภาษณอยางเปนทางการ 
 7) ดําเนินการสัมภาษณประชากร โดยผูวิจัยไปพบและสัมภาษณ ณ ที่ทําการของผูให
สัมภาษณ ในการสัมภาษณ ผูวิจัยซักถามตามแนวคําถามที่แจงไวลวงหนา โดยบันทึกเสียง และจด
บันทึกขอมูลสรุป การสัมภาษณแตครั้งใชเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง ถึง 1 ช่ัวโมงครึ่ง หากสํานัก/
สถาบัน หรือสาขาวิชาใดมีเอกสารหรือส่ิงพิมพที่มีขอมูลท่ีสอดคลอง หรือเกี่ยวของกับคําถาม 
ผูวิจัยจะขอศึกษาและทําสําเนาเอกสารสิ่งพิมพดังกลาวไวดวย รายละเอียดของวันเดือนปที่
สัมภาษณ ช่ือ-สกุล ตําแหนง และสังกัด ของผูใหสัมภาษณปรากฏในตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 การสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบัน และหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 

วันเดือนป ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง สังกัด 
1 มิถุนายน 2548 
27 มิถุนายน 2548 
4 กรกฎาคม 2548 
11 กรกฎาคม 2548 
15 กรกฎาคม 2548 
15 กรกฎาคม 2548 
19 กรกฎาคม 2548 
20 กรกฎาคม 2548 
 

 
 
 

นางนิรมล รุงปจฉิม 
น.ส.เครือทิพย เจียรณัย 
นายสราวุธ เทพศิริ 
นางอรอนงค อมรพินิจ 
นางบุญเกื้อ แทนวันชัย 
นายทันดร ธนะกูลบริภัณฑ 
นายดํารงค ใจสมคม 
นางดวงแกว เทพศิริ 
 

 
 
 

เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
เลขานุการสํานัก 
รักษาราชการแทน 
เลขานุการสํานัก 

 
 
 

สํานักทะเบียนและวัดผล 
สํานักบรรณสารสนเทศ 
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักคอมพิวเตอร 
สํานักบริการการศึกษา 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
สํานักพิมพ 
สํานักวิชาการ 
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วันเดือนป ผูใหสัมภาษณ ตําแหนง สังกัด 
25 กรกฎาคม 2548 
25 กรกฎาคม 2548 
26 กรกฎาคม 2548 
26 กรกฎาคม 2548 
27 กรกฎาคม 2548 
 
27 กรกฎาคม 2548 
28 กรกฎาคม 2548 
28 กรกฎาคม 2548 
28 กรกฎาคม 2548 
29 กรกฎาคม 2548 
29 กรกฎาคม 2548 
1 สิงหาคม 2548 
1 สิงหาคม 2548 

นางมณฑา โนรีวงศ 
นายสุเทพ ศรีวรกุล 
น.ส.ณัฏฐวี มงคลบริรักษ 
นายกิตติเดช อวยสวัสดิ์ 
นางภักดิ์พิมล สรรพตานนท 
 
น.ส.สุนทรี ธรรมานุรักษ 
นางสุนันทา โปตะวนิช 
นางฉวีวรรณ แยมหัตถา 
นางรัตตัญู เทียนปฐม 
นางจันทนา ปราการสมุทร 
น.ส.สุกัญญา สุขวุฒิ 
นายอรุณ ภูพิชญนันท 
นางศุทธีร ไชยวสุ 

หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ 
เลขานุการสถาบัน 
เลขานุการสํานัก 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
สาขาวิชานิติศาสตร 
สาขาวิชาศิลปศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สํานักบัณฑิตศึกษา 

   
 8) ผูวิจัยถอดเทปสัมภาษณ และเรียบเรียงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณทันที ในกรณีที่
ไดขอมูลไมครบถวนสมบูรณหรือไมชัดเจน จะมีการสอบถามทางโทรศัพท หรือขอสัมภาษณเพิ่มเติม  
 
2.4 การสังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางานของทุกหนวยงาน 
 ระหวางสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบันของทุกสํานัก/สถาบัน และหัวหนาหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ณ ที่ทํางานของแตละคน เพื่อเก็บขอมูลในการวิจัย ผูวิจัยได
สังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางานของทุกหนวยงาน โดยมีประเด็นที่สังเกตคือ  
  1) สภาพการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารของเจาหนาที่ โดยพูดคุยซักถามเพิ่มเติม
ในบางประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชน ความคลองตัวในการทํางาน ความแออัดของเอกสาร 
และความสะดวก ในการใชวัสดุครุภัณฑอุปกรณตางๆในการทํางาน 
  2) ลักษณะและปริมาณของครุภัณฑและวัสดุอุปกรณที่ใชในการบริหารงาน
จัดการเอกสาร 
  3)  วิธีการจัดเก็บเอกสารในกระแสการใชงาน และการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแส
การใชงาน  
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  4) ลักษณะของพื้นที่ทํางานการจัดการเอกสาร เชน พื้นที่รับ-สงเอกสาร พื้นที่
จัดเก็บเอกสารในกระแสการใชงาน และพื้นที่จัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน   
 ทั้งนี้ ผูวิจัยจดบันทึกการสังเกตลงในสมุดแลวนําขอมูลที่ไดจากการสังเกตมาจัด
กระทํา โดยการวิเคราะหและประมวล แลวเรียบเรียงขอมูลเปนขอสรุปตามหัวขอที่กําหนดไว 
 ปญหา หรืออุปสรรคในการเก็บรวบรวมขอมูลก็คือ  
 1) ผูใหขอมูลมีเวลาจํากัด เนื่องจากมีภารกิจมาก ผูวิจัยจึงประสบปญหาในเรื่องการจัด
ตารางเวลานัดสัมภาษณ  
 2) มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับโครงสรางสํานักงานเลขานุการ และมีการโอนยาย
สับเปลี่ยนบุคลากรตําแหนงพนักงานธุรการ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไประหวางสํานัก/สถาบัน
ภายในมหาวิทยาลัย ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2547 เปนตนมา มีผลใหสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันทุกสํานัก/สถาบันตองดําเนินการจัดแบงงานและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบแก
บุคลากรในระยะเวลาเดียวกับที่ผูวิจัยเก็บขอมูล ดังนั้น การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัย จึงตอง
สอบถามขอมูลจากบุคลากรที่มาปฏิบัติงานใหม และตองสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากบุคลากรเกาที่เคย
ปฏิบัติงานดานการจัดการเอกสารดวย   
 ภายหลังจากการประมวลขอมูลทุกๆประเภท ผูวิจัยไดเรียบเรียงขอมูลท้ังหมด จัดสง
ใหผูใหสัมภาษณตรวจสอบและลงนามรับรองขอมูลถูกตองและไดรับคืนครบถวนเมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2548 
 
 3. การวิเคราะหและการจัดกระทําตอขอมูล  
 การวิเคราะหและการจัดกระทําตอขอมูล  ไดดําเนินการไปพรอมกับการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดวยวิธีการและเครื่องมือตางๆดังนี้ 
3.1 อานขอมูลที่ไดประมวลและเรียบเรียงจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และจากการสํารวจขอมูล
เบื้องตน การสัมภาษณและการสังเกตการทํางานและพื้นที่ทํางานของทุกหนวยงานของแตละสํานัก/
สถาบันและสาขาวิชา 
3.2 วิเคราะห สังเคราะห และจัดระบบขอมูลของแตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชาตามหัวขอที่
กําหนดเปนโครงเรื่องไว และเขียนเปนขอสรุปขอคนพบในลักษณะความเรียง 
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4. การนําเสนอผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดเขียนผลการวิจัยตามหัวขอที่กําหนดไวเปนโครงเรื่องดังนี ้
4.1 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันและหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชา มีหัวขอยอยดังนี้ 
 4.1.1 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน 
 4.1.2 โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
4.2  บุคลากรของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีหัวขอยอย
ดังนี้ 
 4.2.1 บุคลากรของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน 
 4.2.2 บุคลากรของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
4.3 สภาพของระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรวม โดยใช
หลักการบริหารเชิงระบบ ซ่ึงมีองคประกอบ 3 สวน คือ 
  4.3.1 ปจจัยนําเขา 
  4.3.2 กระบวนการจัดการเอกสาร 
  4.3.3 ผลลัพธ 
4.4. ระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน โดยใชหลักการบริหารเชิง
ระบบ ซ่ึงมีองคประกอบ 3 สวน คือ 
  4.4.1 ปจจัยนําเขา 
  4.4.2 กระบวนการจัดการเอกสาร 
  4.4.3 ผลลัพธ 
4.5 ระบบการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  โดยใชหลักการบริหารเชิงระบบ ซ่ึงมี
องคประกอบ 3 สวน คือ 
  4.5.1 ปจจัยนําเขา 
  4.5.2 กระบวนการจัดการเอกสาร 
  4.5.3 ผลลัพธ 
4.6 ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยจําแนก
เปน 3 ดาน คือ 
  4.6.1 ปญหาและอุปสรรคดานปจจัยนําเขา 
  4.6.2 ปญหาและอุปสรรคดานกระบวนการจัดการเอกสาร 
  4.6.3 ปญหาและอุปสรรคดานผลลัพธ 
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 ทั้งนี้ หัวขอ โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/
สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา และบุคลากรของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  จะนําเสนอในบทที่ 4 สวนหัวขอ สภาพของระบบการจัดการเอกสาร
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรวม ระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการใน
สํานัก/สถาบัน ระบบการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  ปญหาและอุปสรรคของ
ระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะนําเสนอในบทที่ 5 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหการบริหารงานของสาํนกังานเลขานุการสาํนัก/สถาบัน  
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  

 
 บทนี้นําเสนอผลการวิเคราะหการบริหารงานของสํานักงานเลขานุการแตละ

สํานัก/สถาบันและของหนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
สํานัก/สถาบันในสังกัดมหาวิทยาลัยมีการแบงสวนราชการเปน “สํานักงานเลขานุการ” “ศูนย” 
และ/หรือ “ฝาย” * โดยมีจํานวนศูนย/ฝายตามภาระหนาที่ที่กําหนด (ขอมูลทั่วไปของสํานัก/
สถาบันและสาขาวิชาและแผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานของสํานัก/สถาบันอยูใน
ภาคผนวก ค) สํานักงานเลขานุการของแตละสํานัก/สถาบันเปนหนวยงานกลางมีหนาที่
รับผิดชอบดูแลและดําเนินการโดยตรงเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป เชน งานแผน งานการเงิน
และงบประมาณ งานประเมินผล งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานอาคารสถานที่ งาน
ยานพาหนะ งานพัสดุ  รวมทั้งการประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับศูนย/ฝาย
ในสังกัด งานเชิงรุก/งานใหม/งานพิเศษ (กองแผนงาน 2547: 103-105)  
 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไมมีการแบงสวนราชการที่ชัดเจน
เหมือนการแบงสวนราชการของสํานัก/สถาบัน แตละสาขาวิชาอาจจัดตั้งคณะกรรมการ หรือ
คณะทํางานเพื่อดําเนินงานตามลักษณะภารกิจของสาขาวิชา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุก
สาขาวิชามี “หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา” ทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน
การอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดการศึกษา อันเปนภารกิจหลักของ
สาขาวิชา 
 เพื่อใหเขาใจสภาพการบริหารงานการจัดการเอกสารของแตละสํานัก/สถาบันและ
สาขาวิชาที่จะนําเสนอในบทที่ 5 ในบทนี้ผูวิจัยจึงเสนอภาพการบริหารงานโดยรวมของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา ในหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการแตละสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชา 

                                                        
* “ศูนย” และ “ฝาย” มีทั้งระดบัสังกดัสํานัก/สถาบัน และศูนย/ฝายเอกเทศ ศูนย/ฝายที่ใชในการศกึษาครั้งนี ้เปน ศูนย/
ฝายในสังกัดสํานกั/สถาบัน 
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 2.  บุคลากรของสํานักงานเลขานุการแตละสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจแตละ
สาขาวิชา 
 
 

1. โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักงานเลขานุการแตละสาํนัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชา  

1.1 โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการสํานกั/สถาบัน 
ตั้งแตแรกตั้ง มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารทั่วไปเปนแบบรวมศูนยกลาง  คือ 

การรวมงานลักษณะเดียวกันไวในหนวยงานเดียวกัน และมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบันมีหนาที่ความรับผิดชอบการบริหารงานทั่วไป (ซ่ึงรวมถึงงานการจัดการ
เอกสาร) ของสํานัก/สถาบันเปนภารกิจสําคัญ  ตอมาเมื่อแตละศูนย/ฝายของสํานัก/สถาบันตางๆ 
มีการขยายขอบขายงานและเพิ่มปริมาณงานมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหกระจายงานการ
บริหารงานทั่วไป โดยใหแตละศูนย/ฝายของสํานัก/สถาบันตางๆ มีบุคลากรรับผิดชอบงานการ
บริหารงานทั่วไป รวมทั้งการจัดการเอกสารตามภารกิจของศูนย/ฝาย โดยสํานักงานเลขานุการ
เปนเพียงที่ปรึกษาในเรื่องของแนวปฏิบัติตางๆ และเปนศูนยกลางในการประสานงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป/การจัดการเอกสาร รวมทั้งอํานวยความสะดวกในเรื่องของการจัดหาบุคลากร
ผูปฏิบัติงานดานการบริหารงานทั่วไป/การจัดการเอกสาร เชน จัดสอบคัดเลือก จัดจางบุคคล
ตามที่ศูนย/ฝายตองการ หรือการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการดําเนินงานการบริหารงาน
ทั่วไป/การจัดการเอกสาร (นิรมล รุงปจฉิม 2548)  

จากการศึกษาโครงสรางสํานักงานเลขานุการและศูนย/ฝายที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบงานดานธุรการ พบวา กอนป 2547 สวนใหญไมมีการกําหนดหนวยงานภายในอยาง
เปนทางการ ยกเวน สํานักบริการการศึกษา สํานักวิชาการและสํานักพิมพ ดังรายละเอียด คือ 
 สํานักบริการการศึกษา  
 สํานักงานเลขานุการ มีหนวยงานภายใน คือ งานบริหารและธุรการ ประกอบดวย
หนวยงานยอย คือ 
   (1) หนวยสารบรรณ 
   (2) หนวยคลังและพัสด ุ
 นอกจากนี้ ฝายแนะแนวการศึกษา ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค และ 
ศูนยบริการการสอนทางไปรษณีย ก็มีหนวยงานธุรการภายในดวย 
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 สํานักวิชาการ   
สํานักงานเลขานุการ มีหนวยงานภายใน คอื 

1) หนวยเลขานุการกิจคณะกรรมการประจําสาขาวิชา 
2) หนวยเลขานุการกิจสภาวชิาการ 
3) หนวยเลขานุการกิจสํานกัวิชาการ 

นอกจากนี้ ฝายประสบการณวิชาชีพ มีหนวยงานธุรการในฝาย 
สํานักพิมพ 
สํานักงานเลขานุการ มีหนวยงานภายใน คอื 

1) หนวยบัญชแีละการเงนิ 
2) หนวยพัสด ุ
3) หนวยสารบรรณและธุรการ 
4) หนวยอาคารสถานที่ 

 (กองแผนงาน 2547: 10-11) 
 ตอมา ในเดือนกรกฎาคม 2547  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกําหนดใหแบง
สวนราชการของสํานักงานเลขานุการในทุกสํานัก/สถาบัน เปน 2 หนวยงานคือ  

1) งานอํานวยการ  
2) งานบริหารทั่วไป 

 ยกเวนสํานกังานเลขานุการ สํานักวิชาการ ใหแบงสวนราชการดังนี ้
1) งานอํานวยการ 
2) งานบริหารทั่วไป 
3) งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 
4) งานเลขานุการกิจสาขาวิชา 
และสํานักงานเลขานุการ สํานักพิมพ ใหแบงสวนราชการดังนี ้
1) งานอํานวยการ 
2) งานบริหารทั่วไป 
3) งานบัญชีและการเงิน 
4) งานพัสด ุ
(ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การ

จัดโครงสรางสํานักงานเลขานุการในสํานักหรือสถาบันและเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เกี่ยวของ
ภายในสํานักหรือสถาบัน) 
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 ดังนั้น จึงสรุปไดวา ในปจจุบัน สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันมีการแบง
หนวยงานยอยในสํานักงานเลขานุการเปน 2 หนวยงาน คือ งานอํานวยการ และงานบริหาร
ทั่วไป ยกเวน สํานักวิชาการและสํานักพิมพที่มีการแบงหนวยงานยอยของสํานักงานเลขานุการ 
เพิ่มเติม กลาวคือ สํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการมีหนวยงานยอยเพิ่มขึ้นอีก 2 
หนวยงาน คือ งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ และงานเลขานุการกิจสาขาวิชา และสํานักงาน
เลขานุการของสํานักพิมพมีหนวยงานยอยเพิ่มขึ้นอีก 2 หนวยงานเชนกัน คือ งานบัญชีและ
การเงิน และงานพัสดุ  
 นอกจากการแบงหนวยงานยอยของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันแลว  
มหาวิทยาลัยไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานยอยของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน ดังนี้ 
 1. งานอํานวยการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  1.1 ดําเนินการงานเลขานุการผูบริหารของสํานัก/สถาบัน 
  1.2 ดําเนินการงานสารบรรณ และเปนหนวยงานกลางในการติดตอราชการทั้ง
ภายในและภายนอกสํานกั/สถาบัน 
  1.3 ดําเนินการงานพัสดุ อาคารและสถานที่ ยานพาหนะ (ยกเวนสํานักพิมพ 
การดําเนนิการงานพัสดุ ใหอยูในความรับผิดชอบของงานพัสดุในสังกดัสํานักงานเลขานุการ) 
  1.4 ดําเนินการงานการประชุมสํานัก/สถาบัน ผูบริหารสํานัก/สถาบัน งานการ
ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และดําเนนิการตางๆที่คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ คณะทํางาน มอบหมาย 
  1.5 ติดตามและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติ
ตามมติ และเรือ่งตางๆที่เกี่ยวของ 
  1.6 ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน ใหบริการและอาํนวย
ความสะดวกในการดําเนินงานตางๆของสํานัก/สถาบัน 
  1.7 ดําเนินการงานพิมพ และการผลิตเอกสารของสํานัก/สถาบัน 
  1.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สํานัก/สถาบัน หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 งานอํานวยการ สํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษามีหนาที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มเติม คือ ดําเนินการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในการประสานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ และงานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
48

 งานอํานวยการ สํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการ มีหนาที่ความรับผิดชอบ
เพิ่มเติม คือ อํานวยความสะดวกและสนับสนุนดานบุคลากร งานพิมพและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการปฏิบัติงานของสาขาวิชา 
 2. งานบริหารทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
  2.1 ประสานและรวมกับหนวยงานจัดทําแผน งบประมาณ การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก/สถาบัน 
  2.2  ดําเนินการบริหารงบประมาณและการเงินของสํานัก/สถาบัน การจัดทํา
สรุปรายงานการใชจายเงนิ และรายงานตางๆที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ หนาทีน่ีข้องสํานักพิมพ อยูใน
ความรับผิดชอบของงานบัญชีและการเงนิในสังกดัสํานักงานเลขานกุาร (ดูหวัขอ 5.1)  
  2.3  ประสานและรวมกับหนวยงานปรับปรุงโครงสราง พัฒนาหนวยงาน 
วางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาและบริหารงานบุคคลของสํานัก/สถาบัน  
  2.4 ประสานและรวมกับหนวยงานจัดทําฐานขอมูลในการบริหารงานและ
ดําเนินงานของสํานัก/สถาบัน เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงาน และการคนควาอางอิง 
  2.5 ประสานและรวมกับหนวยงาน ดําเนนิการเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษา การควบคุมภายใน การควบคุมคณุภาพดานตางๆที่เกี่ยวของ 
  2.6 ประสานและรวมกับหนวยงานในการจัดทํารายงานประจําป เอกสาร
ประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร ประสานการเยีย่มชม 
  2.7 ประสานและรวมกับหนวยงานในการดําเนินงานใหม งานเชิงพัฒนา งาน
พิเศษตางๆ 
  2.8 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สํานัก/สถาบัน หรือหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 งานบริหารทั่วไป สํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษา มีหนาที่ความ
รับผิดชอบเพิ่มเติม คือ ดําเนินการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจายเงิน 
พรอมติดตามและประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับการเงินของศูนยบริการการศึกษา 
 สําหรับสํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการมีหนวยงานยอยเพิ่มขึ้น 2 หนวยงาน 
คือ งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ และงานเลขานุการกิจสาขาวิชา แตละหนวยงานมีหนาที่
ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 3. งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 
  3.1 ดําเนินการงานเลขานุการ และสนับสนนุงานของสภาวิชาการ 
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  3.2 ดําเนินการงานการประชมุสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ และคณะทํางานที่เกีย่วของตามที่ไดรับมอบหมาย 
  3.3 ติดตามและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการปฏิบัติ
ตามมติและเรือ่งตางๆที่เกี่ยวของ 
  3.4 ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูลและเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
  3.5 ประสานงานการดําเนินการเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 
  3.6 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 4. งานเลขานุการกิจสาขาวิชา  
  4.1 ดําเนินการงานเลขานุการผูบริหารของสาขาวิชา 
  4.2 ดําเนินการงานสารบรรณ พัสดุ อาคารและสถานที่ ยานพาหนะ บุคลากร 
งานพิมพ ผลิตเอกสาร การประสานงาน ใหบริการและอาํนวยความสะดวกการปฏิบัติงานตางๆ
ของสาขาวิชา 
  4.3 ประสานงานและรวมกับสาขาวิชาจัดทาํและบริหารแผน งบประมาณ 
การเงิน การตดิตามประเมินผล การจัดทํารายงานตางๆที่เกี่ยวของ 
  4.4 ดําเนินการงานการประชมุสาขาวิชา ผูบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ คณะทํางานที่เกีย่วของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
  4.5 ติดตามและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการ
ดําเนินการตามมติ และเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ 
  4.6 ประสานการดําเนินการผลิตและบริหารชุดวิชา 
  4.7 ประสานและรวมกับสาขาวิชาจัดทําฐานขอมูลการบริหารและดําเนินงาน
ของสาขาวิชา เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติงานและการคนควาอางอิง 
  4.8 ประสานและรวมกับสาขาวิชาดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา การควบคุมภายใน และการควบคุมคุณภาพดานตางๆที่เกี่ยวของ 
  4.9 ประสานและรวมกับสาขาวิชาในการดําเนินงานใหม งานเชิงพัฒนา งาน
พิเศษตางๆ 
  4.10 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาวิชาและ
หนวยงานอืน่ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
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 สําหรับสํานักงานเลขานุการ สํานักพิมพมหีนวยงานยอยเพิ่มขึ้น 2 หนวยงาน คือ 
งานบัญชีและการเงิน และงานพัสดุ แตละหนวยงานมหีนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี ้
 5. งานบัญชีและการเงิน  
  5.1 ดําเนินการบริหารงบประมาณ และการเงินของสํานัก การจัดทําสรุป
รายงานการใชจายเงิน และรายงานตางๆที่เกี่ยวของ 
  5.2 ดําเนินการรับและรักษา การจาย การนาํสงเงิน การเกบ็รักษาเงิน และ
เอกสารทางการเงินทุกประเภท 
  5.3 ดําเนินการจัดทําบัญชี และทะเบยีนคุมหลักฐานเรื่องตางๆ 
  5.4 จัดทํางบการเงิน และรายงานทางการเงนิตางๆ 
  5.5 ศึกษา วเิคราะหตนทนุการผลิต และเรื่องตางๆที่เกี่ยวของ 
  5.6 ติดตามและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในดาน 
บัญชี การเงิน งบประมาณ 
  5.7 ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 
 6. งานพัสด ุ 
  6.1 ดําเนินการจัดหาพัสดทุุกประเภทสําหรบัการดําเนนิการตางๆของสํานัก 
  6.2 ดําเนินการบริหารพัสดุเกีย่วกับการเบิกจาย การควบคมุการใช การเก็บ
รักษา การซอมบํารุง การจําหนายพัสด ุ
  6.3 ดําเนินการเกี่ยวกับการจดัทําทะเบยีนคมุพัสดุ 
  6.4 ติดตามและประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในดานการ
พัสดุ 
  6.5 ปฏิบัติงานรวมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานภายใน
สํานัก หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, กองแผนงาน, 2547: 104-106)  
จากการศึกษา  สรุปไดวา สํานัก/สถาบันจํานวน  6 สํานัก/สถาบันมีการจัด

โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันคลายคลึงกับที่
มหาวิทยาลัยกําหนด คือ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักวิชาการ สํานักพิมพ สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง สํานักบัณฑิตศึกษา และสถาบันวิจัยและพัฒนา สวนสํานักงานเลขานุการสํานัก
จํานวน 4 สํานัก มีการจัดโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการ
แตกตางไป ดังนี้ 
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 1) สํานักงานเลขานุการของสํานักทะเบียนและวัดผล มีการแบงหนวยงานยอยเปน 2 
หนวยงานเชนเดียวกับสํานัก/สถาบันอื่นๆ คือ งานอํานวยการ และงานบริหารทั่วไป แตมีหนาที่
ความรับผิดชอบเพิ่มเติม คือ งานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่
พํานักในตางประเทศ งานรับสงไปรษณียภัณฑของสํานักทะเบียนและวัดผล และงานบริการจัด
สอบแกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  สํานักงานเลขานุการของสํานักจึงไดจัดกลุมหนวยงานยอย
อยางไมเปนทางการภายในงานอํานวยการเปน 4 หนวยงาน และภายในงานบริหารทั่วไปเปน 4 
หนวยงาน ดังนี้ 
 งานอํานวยการ   
  1. งานสารบรรณและธุรการ   งานประชุม งานติดตอและติดตามงานราชการ     
งานเลขานุการผูบริหารสํานัก   งานพิมพ    งานอํานวยความสะดวก 
  2. งานประสานงาน งานใหบริการและงานขอมูลกลางนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่พํานักในตางประเทศ 
  3. งานพัสดุ    งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ 
  4. งานสําเนาเอกสาร     งานรับ-สงไปรษณียภัณฑ ของสํานักทะเบยีนและ
วัดผล 
 งานบริหารทั่วไป 
  1. งานแผน งานประเมินผลการดําเนนิงาน   งานปรับปรุงโครงสราง  งาน
ควบคุมภายใน    งานเชิงรุกและพัฒนา 
  2. งานประชาสัมพันธ    งานเยีย่มชม   งานกิจกรรม 5 ส.   งานประกันคุณภาพ
การศึกษา      งานบริการจัดสอบแกหนวยงานภายนอก 
  3. งานบุคคล     งานพัฒนาบคุลากร         งานฐานขอมูล 
  4. งานงบประมาณ      งานเบิกจายคาจางลูกจางและคาลวงเวลา                   
งานตรวจสอบการเบิกสวัสดกิารตางๆ 
  โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานยอยภายใตงานอํานวยการ
และงานบริหารทั่วไป  ของสํานักงานเลขานกุาร สํานักทะเบียนและวดัผล แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี ้
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แผนภูมิท่ี 5 โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและ
วัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : นิรมล รุงปจฉิม, คูมือการปฏบิัติงานของสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและวัดผล, 2548: 4-5. (อัดสําเนา) 
  
 2) สํานักงานเลขานุการของสํานักบริการการศึกษา มีการจัดภาระงานในความ
รับผิดชอบของงานอํานวยการแตกตางจากสํานัก/สถาบันอื่น คือ จัดใหงานบริหารงานบุคคลอยูใน
ความรับผิดชอบของงานอํานวยการแทนงานบริหารทั่วไป เพื่อใหงานเหมาะกับบุคลากร
ผูรับผิดชอบ กลาวคือ หัวหนางานอํานวยการ ของสํานักงานเลขานุการ สํานักบริการการศึกษา
เคยรับผิดชอบงานจัดจางลูกจางชั่วคราวของสํานักบริการการศึกษากอนมารับหนาที่หัวหนา
งานอํานวยการ จึงจัดงานบริหารบุคคลของสํานักบริการการศึกษาใหอยูในงานอํานวยการดวย 
(บุญเกื้อ แทนวันชัย 2548) 

สํานักงานเลขานุการ 

งานอํานวยการ งานบริหารทั่วไป 

งานประสานงานเกี่ยวกับนักศึกษา
ตางประเทศ    งานใหบริการนักศึกษา
ตางประเทศ      งานขอมูลกลาง
นักศึกษาตางประเทศ 

งานสารบรรณและธุรการ   งานประชุม 
งานติดตอและติดตามงานราชการ     
งานเลขานุการผูบริหารสํานัก   งานพิมพ   
งานอํานวยความสะดวก 

งานพัสดุ    งานอาคารสถานที่ 
งานยานพาหนะ 

งานสําเนาเอกสาร     งานรับ-สงไปรษณียภัณฑ 
ของสํานักทะเบียนและวัดผล 

งานแผน งานประเมินผลการดําเนินงาน   
งานปรับปรุงโครงสราง  งานควบคุม
ภายใน    งานเชิงรุกและพัฒนา 

งานบุคคล     งานพัฒนาบุคลากร       
งานฐานขอมูล 

งานประชาสัมพันธ    งานเยี่ยมชม   
งานกิจกรรม 5 ส.   งานประกันคุณภาพ
การศึกษา      งานบริการจัดสอบแก
หนวยงานภายนอก 

งานงบประมาณ      งานเบิกจายคาจาง
ลูกจางและคาลวงเวลา                   
งานตรวจสอบการเบิกสวัสดิการตางๆ 
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 3) สํานักงานเลขานุการของสํานักบรรณสารสนเทศ  มีการจัดหนาที่ความ
รับผิดชอบเปนกลุมงานยอยอยางไมเปนทางการจํานวน 5 กลุมงานใหสอดคลองกับจํานวน
บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปที่มีอยู จํานวน 5 คน และมอบหมายใหเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปจํานวน 1 คน รับผิดชอบกลุมงาน 1 กลุมงานดังนี้ 
 งานอํานวยการ มี 2 กลุมงาน คือ 
  กลุมงานที่ 1  มี งานสารบรรณ งานเลขานุการผูบริหาร งานยานพาหนะ งาน
ประชุม งานประสาน/บริการ/อํานวยความสะดวก งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย/ฝาย 
และงานพิมพ 
  กลุมงานที่ 2  มี งานพัสดุ และงานอาคารสถานที่ 
 งานบริหารทั่วไป มี 3 กลุมงาน คือ 
  กลุมงานที่ 1  มี งานแผนงาน งานประเมินผล งานประกันคณุภาพ/ควบคุม
ภายใน งานประชาสัมพันธ/เผยแพร/เยี่ยมชม งานเชิงรุก/งานพัฒนา/งานพิเศษ 
  กลุมงานที่ 2 มี งานงบประมาณ 
  กลุมงานที่ 3 มี งานบริหารงานบุคคล 
 สําหรับงานฐานขอมูลเปนงานที่ทุกกลุมงานตองปฏิบัติ จึงไมไดแยกออกมาเปน
ภาระงานเฉพาะ (เครือทิพย เจียรณยั 2548) 

4) สํานักงานเลขานุการของสํานักคอมพิวเตอร จัดใหงานการประชุม
คณะกรรมการและคณะทํางานทั้งหมดของสํานักคอมพิวเตอร อยูในความรับผิดชอบของงาน
บริหารทั่วไปแทนงานอํานวยการ โดยมอบหมายใหบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 คนรับผิดชอบงานการประชุมโดยเฉพาะเพียงงานเดียว ทั้งนี้ เพราะภาระงานการ
ประชุมของสํานักคอมพิวเตอรมีมาก เนื่องจากลักษณะงานของสํานักคอมพิวเตอรเปนการ
ทํางานเปนกลุม จึงมีการประชุมบอยครั้ง อีกทั้งบุคลากรสวนใหญของทุกศูนย/ฝายในสํานัก
คอมพิวเตอรเปนบุคลากรที่มีความถนัดงานเชิงเทคนิคคอมพิวเตอร มากกวางานการจัดทํา
เอกสารการประชุม ดังนั้น สํานักงานเลขานุการสํานักจึงตองรับผิดชอบงานการประชุมของทุก
ศูนย/ฝายในสังกัดสํานักคอมพิวเตอร (ยกเวนงานประชุมที่เกี่ยวของเฉพาะงานของแตละบุคคล) 
(อรอนงค อมรพินิจ 2548) ซ่ึงมีความแตกตางจากภาระงานของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันอื่น ที่รับผิดชอบงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก/สถาบัน และที่ประชุม
หัวหนาศูนย/ฝาย โดยไมตองรับผิดชอบงานการประชุมของแตละศูนย/ฝาย 
 นอกจากสํานักงานเลขานุการสํานักจํานวน 4 สํานักดังกลาวแลว จากการสัมภาษณ 
พบวา ในสวนของสํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการ  ซ่ึงมีหนวยงานยอย คือ งานอํานวยการ 
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งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ และงานเลขานุการกิจสาขาวิชา โดยงานเลขานุการ
กิจสาขาวิชา ไมไดปฏิบัติงานประจํา ณ ที่ทําการของสํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการ แตแยก
ไปปฏิบัติงานเปนหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาแตละสาขาวิชา ประจํา ณ ที่ทําการของสาขาวิชา
ตางๆ ทั้ง 12 สาขาวิชา และอยูในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา (ดวงแกว 
เทพศิริ 2548) (ดูรายละเอียดในหัวขอ 1.2  โครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบของหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาในบทนี้) โครงสรางการแบงสวนงานสํานักงานเลขานุการ สํานัก
วิชาการ แสดงในแผนภูมิที่ 6 
แผนภูมิท่ี 6 โครงสรางการแบงสวนงานสาํนักงานเลขานกุาร สํานักวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานเลขานุการ 

งานอํานวยการ งานบริหารทั่วไป 

งานเลขานุการผูบริหาร 
งานสารบรรณ งาน
ติดตอและติดตามงาน
ราชการ งานประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานัก งานประชุม
หัวหนาฝาย งานพิมพ
และผลิตเอกสาร งาน
อํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงาน งาน
พัสดุ งานอาคารสถานที่ 
งานยานพาหนะ  การ
ปฏิบัติงานรวมหรือ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ
หนวยงานภายในสํานัก
วิชาการ สาขาวิชา หรือ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ   

งานการประชุมสภา
วิชาการ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานที่เกี่ยวของ 
งานเลขานุการและ
สนับสนุนงานของสภา
วิชาการ ประสานงาน
กับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการ
ดําเนินการตามมติสภา
วิชาการ ศึกษา รวบรวม 
วิเคราะหขอมูล/เรื่อง
ตางๆที่เกี่ยวของและ
รายงานผลการศึกษาตอ
สภาวิชาการ และงาน
ประสานงานการเสนอ
ผลงานเพื่อขอดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
ของคณาจารย 

งานบริหารทั่วไป 
สนับสนุนการบริหาร
วิชาการและการดําเนินงาน
ตางๆของสาขาวิชา เชน 
งานแผนงาน งบประมาณ 
งานสารบรรณและธุรการ 
งานเลขานุการผูบริหาร 
งานพัสดุ อาคารสถานที่ 
ยานพาหนะ งานบุคคล งาน
จัดประชุม งานพิมพ ผลิต
เอกสาร งานผลิต/ปรับปรุง
ชุดวิชา งานสอนเสริม 
งานสอบ งานจัดอบรม
นักศึกษา งานโครงการ
พิเศษ งานบัณฑิตศึกษา 
งานฐานขอมูลของ
สาขาวิชา การประกัน
คุณภาพการศึกษา และงาน
เชิงพัฒนา งานพิเศษอื่นๆ 

งานแผนงาน งบประมาณ 
การติดตามประเมินผลงาน
ของสํานัก การปรับปรุง
โครงสรางสํานัก การ
วางแผนอัตรากําลัง การ
พัฒนาและบริหารงาน
บุคคล งานเบิกจายคาจาง
ลูกจางและคาลวงเวลา งาน
ตรวจสอบการเบิก
สวัสดิการตางๆ งานจัดทํา
ฐานขอมูลในการ
บริหารงาน การประกัน
คุณภาพการศึกษา การ
ควบคุมภายใน รายงาน
ประจําป การประชาสัมพันธ 
เผยแพรขอมูลขาวสาร การ
เยี่ยมชม  งานเชิงพัฒนา และ
งานพิเศษอื่นๆ  

งานเลขานุการกิจ 
สภาวิชาการ 

งานเลขานุการกิจ
สาขาวิชา 

ที่มา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สํานักวิชาการ, รางรายงาน
การประเมินตนเอง ของสํานักวิชาการ ประจําปการศึกษา 2548 
 (อัดสําเนา) 
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จากรายงานการศึกษาการจัดโครงสรางและอัตรากําลังสํานักงานเลขานุการใน
สํานักหรือสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา มหาวิทยาลัยไมกําหนดใหมี
หนวยงานธุรการประจําแตละศูนย/ฝาย แตมีนโยบายใหสํานักงานเลขานุการของแตละสํานัก/
สถาบัน    รับผิดชอบงานดานธุรการของทุกศูนย/ฝายภายในสํานัก/สถาบัน โดยมีประเด็น
สําคัญดังนี้ 

 1) ใหรวมภาระงานดานธุรการทั้งหมดของศูนย/ฝายไวที่สํานักงานเลขานุการ 
 2) ใหรวมอัตรากําลังบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานธุรการทั้งหมดของศูนย/ฝายไวที่

สํานักงานเลขานุการ ทั้งนี้ เลขานุการสํานัก/สถาบันเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานโดยตรง
และสามารถบริหารอัตรากําลังไดตามความจําเปน คืออาจจัดรวมบุคลากรไวปฏิบัติงานที่
สํานักงานเลขานุการเพียงที่เดียว หรือจัดสงบุคลากรไปปฏิบัติงานในบางศูนย/ฝาย (กอง
แผนงาน 2547: 103)  

จากการศึกษาพบวา มหาวิทยาลัยตองการใหรวมทั้งอัตรา และตัวบุคลากร
ผูปฏิบัติงานธุรการทั้งหมดของแตละสํานัก/สถาบันไวที่สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน
เพียงแหงเดียว โดยบุคลากรเหลานี้จะตองปฏิบัติงานดานธุรการและเอกสารใหกับทุกศูนย/ฝาย
ภายในสํานัก/สถาบันนั้น และกําหนดให พนักงานธุรการจํานวน 1 คน ตองรับผิดชอบงาน
ธุรการของศูนย/ฝายจํานวน 2 ศูนย/ฝาย ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับการปรับโครงสรางของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยจึงตองจัดการเกลี่ยอัตรากําลังบุคลากรของทุก
สํานัก/สถาบันใหเหมาะสมกับจํานวนหนวยงาน การจัดบุคลากรตามแนวคิดนี้ จะทําใหมี
ประโยชนคือสามารถใชงานบุคลากรอยางคุมคา เพราะสามารถมอบหมายใหบุคลากร
ปฏิบัติงานไดตามภาระงานที่มีในหนวยงานมากกวาการสงบุคลากรไปปฏิบัติงานประจําแตละ
ศูนย/ฝายอยางเต็มตัว เนื่องจากบางชวงเวลาแตละศูนย/ฝายอาจมีงานมากนอยไมเทากัน แตทัง้นี ้
ใหอยูในดุลพินิจของเลขานุการสํานัก/สถาบันพิจารณาจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานประจําบาง
ศูนย/ฝายก็ไดถาจําเปน (กองแผนงาน 2547: 130-131) 

จากการสัมภาษณ พบวา สํานักงานเลขานุการสํานักจํานวน 7 สํานักที่จัดบุคลากร
ผูปฏิบัติงานธุรการปฏิบัติงานประจําที่ศูนย/ฝาย สวนสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันอีก
จํานวน 3 สํานัก/สถาบัน ไดจัดบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการรวมไวที่สํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน โดยนําเสนอเปนตารางดังนี้ 
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ตารางที่ 2 การจัดบุคลากรผูปฏิบตัิงานธุรการของสํานัก/สถาบัน 
สํานักงานเลขานุการ รวมบุคลากรไวท่ีสํานักงานเลขานุการ กระจายบุคลากรใหศูนย/ฝาย 
สํานักทะเบียนและวัดผล  / 
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา  / 
สํานักบริการการศึกษา /  
สํานักวิชาการ  / 
สํานักบรรณสารสนเทศ /  
สํานักพิมพ   / 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง  / 
สํานักคอมพิวเตอร  / 
สํานักบัณฑิตศึกษา  / 
สถาบันวิจัยและพัฒนา /  

                       
 เหตุผลและความจําเปนในการพิจารณาจัดบุคลากรจํานวน 1 คนไปปฏิบัติงาน
ธุรการประจํา ณ ที่ทําการของศูนย/ฝาย มีประเด็นดังนี้  
 1) ปริมาณงานของศูนย/ฝาย ศูนย/ฝายของบางสํานักมีปริมาณงานดานธุรการมาก
เกินกวาความสามารถของบุคลากรจํานวน 1 คน จะรับผิดชอบงานใหกับศูนย/ฝายจํานวน 2 
ศูนย/ฝายได จึงตองจัดบุคลากรอยางนอย 1 คน ปฏิบัติงานธุรการใหกับ 1 ศูนย/ฝาย 
 2) ลักษณะของสถานที่ทํางาน ที่ทําการของบางศูนย/ฝายในสํานักทะเบียนและ
วัดผล สํานักเทคโนโลยีการศึกษา และสํานักคอมพิวเตอร ไมไดอยูภายในอาคารเดียวกันกับ
สํานักงานเลขานุการสํานัก  หากบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการอยูประจําที่ที่ทําการสํานักงาน
เลขานุการสํานัก จะทําใหหัวหนาศูนย/ฝายส่ังการและมอบหมายงานไมสะดวก จึงตองจัด
บุคลากรไปปฏิบัติงานประจํา ณ ที่ทําการของศูนย/ฝาย 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ทําใหสํานักงานเลขานุการสํานักจํานวน 7 สํานัก ตองกระจาย
บุคลากรไปปฏิบัติงานธุรการประจําศูนย/ฝาย จํานวนศูนย/ฝายละ 1 คน สํานักงานเลขานุการ
สํานักหลายสํานัก ไมมีปญหาในการกระจายบุคลากรไปปฏิบัติงานธุรการประจําศูนย/ฝาย เชน 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง และสํานักพิมพ เพราะหลังจากปรับโครงสราง และเกลี่ยอัตรากําลัง
แลว ยังคงมีจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการเทาเดิม จึงสามารถสงบุคลากรไปปฏิบัติงาน
ประจําที่ศูนย/ฝายไดเหมือนเดิม สํานักบัณฑิตศึกษา เปนหนวยงานที่เพิ่งกอตั้งประมาณ 3 ป แม
มีบุคลากรตําแหนงขาราชการจํานวนไมมาก แตทุกศูนย/ฝายมีบุคลากรลูกจางชั่วคราว ที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานธุรการควบคูไปกับงานที่เปนภารกิจหลักของศูนย/ฝาย อยางไรก็ตาม 
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บางสํานักมีปญหาในการกระจายบุคลากรไปปฏิบัติงานธุรการประจําศูนย/ฝาย เชน สํานัก
ทะเบียนและวัดผล และสํานักวิชาการ มีบุคลากรปฏิบัติงานไมเพียงพอ ตองแกปญหาโดยขอ
ยืมตัวบุคลากรตําแหนงลูกจางชั่วคราวของบางศูนย/ฝายมาเพิ่มเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได 
นอกจากนี้ การสงบุคลากรไปปฏิบัติงานประจําศูนย/ฝาย ยังทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานักเองดวย เชน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา และสํานัก
คอมพิวเตอร มีปญหาการขาดแคลนบุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก และแกไขโดยให
บุคลากรที่อยูปฏิบัติงานประจําสํานักงานเลขานุการสํานักรับภาระงานดานอื่นๆเพิ่มขึ้น 
 สวนสํานัก/สถาบันที่รวมบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการไวที่สํานักงานเลขานุการ
ทั้งหมด โดยไมตองจัดบุคลากรไปปฏิบัติงานประจํา ณ ที่ทําการของศูนย/ฝาย มีจํานวน 3 
สํานัก/สถาบัน คือ สํานักบริการการศึกษา สํานักบรรณสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา  
โดยแตละสํานัก/สถาบันมีการจัดบุคลากรและภาระงาน ดังนี้  
 1) สํานักบริการการศึกษา มีการยุบเลิกหนวยงานธุรการของศูนย/ฝาย และโอน
บุคลากรงานธุรการของศูนย/ฝายจํานวนหนึ่งใหสํานักอื่น ทําใหมีจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงาน
ธุรการลดลงจากเดิม ดังนั้น สํานักงานเลขานุการสํานักจึงตองรวมบุคลากรที่เหลือทั้งหมด อยู
ปฏิบัติงานที่สํานักงานเลขานุการสํานักเพียงแหงเดียว และปรับเปลี่ยนระบบการทํางาน เพื่อ
สามารถใหบริการงานธุรการแกทุกศูนย/ฝายได  
 2) สํานักบรรณสารสนเทศ แมวางานธุรการทั้งหมดของสํานักบรรณสารสนเทศ
เปนหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการสํานัก และมีการจัดสรรบุคลากรผูรับผิดชอบ
งานธุรการไวในสังกัดสํานักงานเลขานุการเพียงแหงเดียว แตในทางปฏิบัติ ทุกฝาย/ศูนยใน
สังกัดสํานักบรรณสารสนเทศตองรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารราชการที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของฝาย/ศูนย เชน การรับ-สงเอกสารราชการของฝาย/ศูนย การเสนอเอกสารราชการ
ของฝาย/ศูนย การแจงเวียนเอกสารภายในฝาย/ศูนย การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับภาระงานที่
รับผิดชอบและการคัดเลือกทําลายเอกสารที่จัดเก็บ แตละฝาย/ศูนยจึงมีการแตงตั้งหรือ
มอบหมายงานเปนการภายในใหพนักงานหองสมุด หรือเจาหนาที่หองสมุดในฝาย/ศูนย
รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารราชการของแตละฝาย/ศูนย สวนงานธุรการดานอื่นๆ เชน 
งานแผนงาน งานงบประมาณ งานบุคคล งานประกันคุณภาพ งานยานพาหนะ งานพัสดุ และ
งานอาคารสถานที่ ฯลฯ ยังคงเปนหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเลขานุการสํานัก 
 3) สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักงานเลขานุการสถาบันและทุกศูนย/ฝาย มีพื้นที่
ทํางานอยูภายในหองเดียวกัน สามารถใหบริการงานการจัดการเอกสารแกทุกศูนย/ฝายไดอยาง
สะดวก จึงรวมบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการไวที่สํานักงานเลขานุการสถาบันทั้งหมด แตในการ
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ปฏิบัติงานจริง ทุกศูนย/ฝายไดมอบใหบุคลากรตําแหนงลูกจางชั่วคราวของศูนย/ฝายรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานดานสารบรรณดวย เชน การรับ-สงเอกสาร การจัดแฟมเสนอ และการจัดเก็บเอกสาร
ของศูนย/ฝาย ควบคูไปกับการปฏิบัติงานอื่นๆตามภารกิจหลักของศูนย/ฝาย  
  ดังนั้น แมวามหาวิทยาลัยไดกําหนดใหสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุก
สํานัก/สถาบัน  มีโครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบที่ เหมือนกัน แตในทางปฏิบัติ 
สํานักงานเลขานุการในแตละสํานัก/สถาบันมีการบริหารงานที่ไมเหมือนกันทั้งหมด ขึ้นอยูกับ
ตัวแปรสําคัญดังนี้ 
  1) ภารกิจหลักของสํานัก/สถาบัน เชน สํานักทะเบียนและวัดผลมีภาระงานเพิ่ม
จากสํานัก/สถาบันอ่ืนๆ คือ งานไปรษณียภัณฑของสํานัก เพราะมีเอกสารที่ติดตอกับนักศึกษา
โดยทางไปรษณียเปนจํานวนมากในแตละวัน งานการประสานงานกับนักศึกษาที่พํานักใน
ตางประเทศ และงานการบริการจัดสอบใหแกหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ซ่ึงภาระงาน
ดังกลาว สํานักทะเบียนและวัดผลไดมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบดําเนินการ 
  2) โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบที่มากกวาสํานัก/สถาบันอื่น เชน สํานักงาน
เลขานุการของสํานักวิชาการ และสํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพมีโครงสรางและหนาที่
ความรับผิดชอบมากกวาสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันอื่น คือ สํานักวิชาการมีหนาที่
รับผิดชอบหนวยงานเลขานุการกิจสภาวิชาการ และหนวยงานเลขานุการกิจสาขาวิชา 
สํานักพิมพมีหนวยงานบัญชีและการเงิน และหนวยงานพัสดุ  
  3) บุคลากร บางสํานักมีการปรับเปลี่ยนภาระงานภายในหนวยงานยอยของสํานักงาน
เลขานุการตามตัวบุคลากร เชน สํานักบริการการศึกษาปรับยายงานบริหารงานบุคคลมาไวใน
งานอํานวยการ เพื่อมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของหัวหนางานอํานวยการที่เคย
ดําเนินการจัดจางบุคลากรมากอน หรือ สํานักคอมพิวเตอรปรับยายงานการประชุมไปไวในงาน
บริหารทั่วไป โดยมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปจํานวน 1 
คน ซ่ึงตองรับผิดชอบงานประชุมทุกคณะกรรมการของทั้งสํานัก สวนสํานักบรรณสารสนเทศ
มีการจัดกลุมงานในสํานักงานเลขานุการตามจํานวนบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป ที่มอบหมายใหรับผิดชอบดูแลกลุมงานนั้นๆ  
 

สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันมีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการ
เอกสารของสํานัก/สถาบัน ดังนี้   

 1) งานสารบรรณ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับงานการจัดการเอกสาร คือ รับ-สง
เอกสารของสํานัก/สถาบัน รางหนังสือโตตอบตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย แจงเวียนเอกสาร
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ใหทุกศูนย/ฝายรับทราบ จัดเก็บ คนหาและรับผิดชอบการทําลายเอกสารราชการของสํานักงาน 
เลขานุการ 

 2) งานเลขานุการของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับ
งานการจัดการเอกสาร คือ จัดเตรียมเอกสารการประชุมของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน จัดเก็บ-
คนหาเอกสารของผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน และรับผิดชอบการคัดเลือกเอกสารของผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบันเพื่อทําลาย 

 3) งานประชุม รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับงานการจัดการเอกสาร คือ จัดเตรียม
เอกสารการประชุมภายในสํานัก/สถาบัน บันทึกการประชุม แจงมติที่ประชุม จัดเก็บ-คนหา
เอกสารประกอบการประชุม และรับผิดชอบการคัดเลือกเอกสารประกอบการประชุมเพื่อ
ทําลาย 

 4) งานพิมพ รับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับงานการจัดการเอกสาร คือ จัดพิมพ
เอกสารราชการของสํานักงานเลขานุการ และงานพิมพพิเศษอื่นๆ 
  โดยสรุปหนาที่ความรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบันจัดเสนอเปนตารางไดดังนี้ 
ตารางที่ 3 หนาท่ีความรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน 

สํานักงานเลขานุการ งานสาร
บรรณ 

งาน
เลขานุการฯ 

งานการ
ประชุม 

งาน
พิมพ 

งานอื่นๆ 

สํานักทะเบียนและวัดผล / / / / งานไปรษณียภัณฑของสํานัก
ทะเบียนและวดัผล 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

/ / / / - 

สํานักบริการการศึกษา / / / / - 
สํานักวิชาการ / / / / งานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 

สํานักบรรณสารสนเทศ / / / / - 
สํานักพิมพ  / / / / - 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง / / / / - 
สํานักคอมพิวเตอร / / / / - 
สํานักบัณฑิตศึกษา / / / / - 
สถาบันวิจัยและพฒันา / / / / - 
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1.2  โครงสราง และหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
 หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเปนหนวยงานในสังกัดงานเลขานุการกิจ 
สาขาวิชา สํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการ แตปฏิบัติงานและอยูในความควบคุมดูแลของ
สาขาวิชา หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาไมมีการแบงหนวยงานยอยอยางเปน
ทางการ หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีความคลายคลึงกันทุก
สาขาวิชา คือ การบริหารทั่วไป การสนับสนุนการบริหารวิชาการและการดําเนินงานตางๆของ
สาขาวิชา ภาระงานบางสวนของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาที่คลายคลึงกับภาระงานของ
สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันคือ การบริหารงานทั่วไป เชน งานแผนงาน  งาน
งบประมาณ งานประชุม งานสารบรรณ  งานเลขานุการประธานกรรมการประจําสาขาวิชา งาน
พัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ งานบุคคล งานพิมพ ผลิตเอกสาร ฯลฯ กลาวไดวา ความ
รับผิดชอบการบริหารงานทั่วไปของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาในปจจุบัน คือ งานที่มี
ลักษณะเดียวกันกับงานอํานวยการและงานบริหารทั่วไปของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน สวนภาระงานของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาที่แตกตางจากภาระงานของสํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบัน คือ ภารกิจดานการสนับสนุนงานวิชาการและการจัดการศึกษา เชน 
งานผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา งานสอนเสริม งานสอบ งานจัดอบรมนักศึกษา งานโครงการพิเศษ 
และงานบัณฑิตศึกษา  

จากการสัมภาษณ พบวา บางสาขาวิชาอาจมีภาระงานที่แตกตางเพียงเล็กนอย เชน  
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรไมมีงานสอนเสริม  
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีงานบัณฑิตศึกษา  
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มีภาระงานเพิ่มเติม คือ งานสนับสนุนวิชาการ ซ่ึงมี

ขอบขายงาน เชน การประสานงานและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับคูมือนักศึกษา/ระเบียบการสมัคร 
งานเลขานุการคณะทํางานเทียบวุฒิการศึกษาและหลักสูตร งานเทียบโอนรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืน งานเทียบโอนชุดวิชาของ มสธ. (สุนันทา โปตะวนิชย 2458) 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีภาระงานเพิ่มเติม คือ งานการฝกปฏิบัติการพยาบาล 
ซ่ึงมีขอบขายงาน ดังนี้ งานสรรหาอาจารยสอนเสริมชุดฝกปฏิบัติทางการพยาบาล งานจัดทํา
กําหนดการสอนเสริมชุดฝกปฏิบัติทางการพยาบาล งานประมวลคะแนนภาคปฏิบัติทางการ
พยาบาล (มณฑา โนรีวงศ 2548)  

หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาตางมีภารกิจเกี่ยวกับการประสานงาน
ขอสอบของสาขาวิชาคลายคลึงกัน  โดยท่ัวไปเปนการประสานงานติดตามรับขอสอบจาก
คณาจารยผูออกขอสอบ ประสานงานการสงขอสอบใหสํานักทะเบียนและวัดผล ประสานงาน
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การออกขอสอบ ตรวจขอสอบอัตนัย ประสานงานการเบิกจายคาตรวจขอสอบ จากการ
สัมภาษณ พบวา สาขาวิชานิติศาสตรมีภาระงานเพิ่ม คือ งานประชุมธงคําตอบ และสาขาวิชา
รัฐศาสตรมีภาระงานเพิ่ม คือ การจัดทําขอมูลขอสอบ  

 ดานความรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสาขาวิชานั้น แตละหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาดําเนินการจัดการเอกสารอยางอิสระใหสอดคลองกับลักษณะงานที่
สาขาวิชามอบหมาย รวมทั้งรับผิดชอบการเสนอของบประมาณประจําป การจัดหาวัสดุอุปกรณ
และครุภัณฑของสาขาวิชา แตยังมีการประสานงานกับสํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการใน
บางกรณี เชน การประสานงานดานการจัดหาบุคลากร การขอใชงบประมาณบางสวน และการ
อํานวยความสะดวกในบางเรื่อง สวนการดําเนินงานอื่นๆ หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาจะ
ติดตอโดยตรงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (ดวงแกว เทพศิริ 2548) 
 งานการจัดการเอกสารราชการของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา แยก
ออกเปน 2 สวน คือ งานการจัดการเอกสารที่อยูในภาระงานปกติของหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา และงานการจัดการเอกสารของงานบัณฑิตศึกษา สําหรับสาขาวิชาที่มีการเปดสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา หรืออยูในระหวางการดําเนินการเพื่อเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาจะแยกเอกสารของงานบัณฑิตศึกษา ออกไปจากการดําเนินงานสาร
บรรณปกติ โดยมอบหมายใหบุคลากรผูรับผิดชอบการดําเนินงานบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบงาน
การจัดการเอกสารของงานบัณฑิตศึกษาดวย ทั้งนี้ มีสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพียง
สาขาวิชาเดียวที่ไมมีงานการจัดการเอกสารของงานบัณฑิตศึกษา เนื่องจากสาขาวิชายังไมเปด
สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

ขอบขายภาระงานของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงานการจัดการ
เอกสาร มีดังนี้  

1) งานการจัดการเอกสารที่อยูในภาระงานปกติ รับผิดชอบงานการจัดการ
เอกสารทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา 
งานเลขานุการของผูบริหาร งานประชุม และงานพิมพเอกสารราชการของสาขาวิชา  

2) งานการจัดการเอกสารของงานบัณฑิตศึกษา  คือ รับผิดชอบงานรับ-สง
เอกสารของงานบัณฑิตศึกษา รางโตตอบหนังสือของงานบัณฑิตศึกษาตามที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย แจงเวียนเอกสาร จัดเก็บ- คนหาเอกสารราชการของงานบัณฑิตศึกษา และคัดเลือก
เอกสารของงานบัณฑิตศึกษาเพื่อทําลาย 

 การบริหารงานการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีความแตกตาง
จากการบริหารงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน ในแงที่หนวย
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เลขานุการกิจสาขาวิชาไมมีหนวยงานประเภทศูนย/ฝาย จึงไมมีงานการจัดการเอกสารใหศูนย/
ฝายเหมือนสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบัน และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา พบวา สํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันมีโครงสรางที่แตกตางจากหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา เพราะในสํานักงานเลขานุการมี
การแบงหนวยงานภายในอยางเปนทางการ สวนหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาไมมีการแบง
หนวยงานภายใน สําหรับหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานตามภารกิจนั้น สํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบันมีหนาที่ความรับผิดชอบในการประสานงานและดําเนินงานรวมกับ
ศูนย/ฝาย ซ่ึงเปนหนวยงานภายในของแตละสํานัก/สถาบัน สวนหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
มีการประสานงานและดําเนินงานรวมกับคณะกรรมการ และคณะทํางานคณะตางๆของ
สาขาวิชา  
 สวนความรับผิดชอบดานงานการจัดการเอกสาร หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
รับผิดชอบงานที่มีลักษณะคลายคลึงกับงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน เชน ดําเนินการงานสารบรรณ งานการประชุมตางๆ งานเลขานุการผูบริหาร และงาน
ผลิตเอกสาร สวนที่แตกตางกัน คือ หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีการแยกสวนของงานเปน
การจัดการเอกสารภาระงานปกติของสาขาวิชาที่เปนงานบริหารทั่วไป และเอกสารของการจัด
การศึกษาในระดับปริญญาตรี กับงานการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สวนสํานักงานเลขานุการรับผิดชอบการจัดการเอกสารของหนวยงานตนเองและ
การจัดการเอกสารของแตละศูนย/ฝายในสํานัก/สถาบัน 
 

2. บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
2.1 บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานกั/สถาบัน 

บุคลากรของสํานักงานเลขานุการในแตละสํานัก/สถาบันอาจมีจํานวนทีแ่ตกตาง
กัน แตตําแหนงของบุคลากรจะเหมือนกนัทุกสํานัก/สถาบัน คือ 

1) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตําแหนงที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา รับผิดชอบงานในระดับหัวหนาหนวยงาน หรือผูชวยหัวหนา
หนวยงาน ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป  
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2) พนักงานธุรการ เปนตําแหนงที่ เริ่มตนจากระดับ 2 มีวุฒิการศึกษาระดับ 
อนุปริญญา หรือเทียบเทา เปนเจาหนาที่ขั้นตนปฏิบัติงานที่คอนขางยากเกี่ยวกับงานธุรการและ
งานสารบรรณตามที่ไดรับมอบหมาย  

3) เจาหนาที่ธุรการ เปนตําแหนงที่เริ่มตนจากระดับ 1 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณที่
ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  

4) เจาหนาที่บันทึกขอมูล  เปนตําแหนงที่เร่ิมตนจากระดับ 1 มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานบันทึกขอมูลลงบนเทป
แมเหล็ก หรือจานแมเหล็ก หรือส่ือแบบอื่นๆ เพื่อใชกับเครื่องคอมพิวเตอร เปนการปฏิบัติงาน
ในลักษณะที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด  

(ทบวงมหาวิทยาลัย 2535: 7) 
นอกจากนี้ สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันบางสํานัก/สถาบัน อาจมีการจัดจาง

ลูกจางประจํา / ช่ัวคราว  ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับตางๆ  เชน  ปริญญาตรี  อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทา เพื่อปฏิบัติงานตามที่
ไดรับมอบหมาย  

สํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพ มีบุคลากรตําแหนงอ่ืนเพิ่มขึ้นจากสํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบันอื่น คือ บุคลากรตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ 
พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานพัสดุ เนื่องจาก สํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพ
ตองรับผิดชอบงานบัญชีและการเงิน และงานพัสดุของสํานักดวย 

บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันนําเสนอในรูปตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4 บุคลากรของสํานกังานเลขานุการสํานัก/สถาบนั 
สํานักงานเลขานุการ เจาหนาท่ี 

บริหารงานทั่วไป 
พนักงาน
ธุรการ 

เจาหนาท่ีธุรการ เจาหนาท่ีบันทึก
ขอมูล 

ลูกจาง 
ประจํา/
ชั่วคราว 

รวม 
 

สํานักทะเบียนและ
วัดผล 

6 4 1 - 18 29 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

7 10 1 1 - 19 

สํานักบริการ
การศึกษา 

6 10 - - - 16 

สํานักวิชาการ 9 6 2 2 - 19 
สํานักบรรณ
สารสนเทศ 

6 6 - 1 - 13 

สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง 

7 7 - - 1 15 

สํานักคอมพิวเตอร 6 3 2 1 - 12 
สํานักบัณฑิตศึกษา 6 1 - - 5 12 
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

6 1 - - 4 11 

สํานักพิมพ 6 
 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

3 

4 
 

นักวิชาการ
พัสดุ 

3 

- 
 

พนักงานการเงิน
และบัญชี 

3 

2 
 

พนักงานพัสด ุ
 

2 

1 24 

 
 
 ขอมูลในตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา สํานักงานเลขานุการของสํานักทะเบียนและ
วัดผลมีจํานวนบุคลากรมากที่สุด คือ 29 คน และสํานักงานเลขานุการสถาบันวิจัยและพัฒนามี
บุคลากรจํานวนนอยที่สุด คือ 11 คน (จํานวนบุคลากรมากนอยข้ึนอยูกับภาระงานของ
สํานักงานเลขานุการ) ดานตําแหนง พบวา บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปทุก
สํานัก/สถาบันมีจํานวนใกลเคียงกันคือ 6-7 คน  พนักงานธุรการแตละสํานัก/สถาบันมีจํานวนที่
แตกตางกัน เจาหนาที่ธุรการและเจาหนาที่บันทึกขอมูลมีจํานวนนอยและมีเปนบางสํานัก 
เนื่องจากสวนใหญไดปรับเปลี่ยนตําแหนงเปนพนักงานธุรการ สวนบุคลากรลูกจาง เปน
บุคลากรของสํานักทะเบียนและวัดผลเปนสวนใหญ เนื่องจากมีภาระงานรับสงไปรษณียภัณฑ
ของสํานักทะเบียนและวัดผล  ประกอบกับนโยบายของรัฐที่ไมจัดสรรอัตราขาราชการ 
มหาวิทยาลัยจึงจางลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในสวนงานที่มีปริมาณมาก  
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2.2 บุคลากรของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
บุคลากรของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีจํานวนใกลเคียงกันและมี

ตําแหนงเหมือนกัน คือ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป พนักงานธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมลู และ
ลูกจางชั่วคราววุฒิปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซ่ึงมี
รายละเอียดของมาตรฐานการกําหนดตําแหนงเชนเดียวกับบุคลากรของสํานักงานเลขานุการใน
สํานัก/สถาบัน สวนจํานวนและตําแหนงของบุคลากรในสังกัดหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา
ตางๆ นําเสนอเปนตารางดังนี ้
ตารางที่ 5 บุคลากรของหนวยเลขานุการกจิสาขาวิชา 

หนวยเลขานุการกจิ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป พนักงานธรุการ เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ลูกจางฯ รวม 
สาขาวิชาศิลปศาสตร 1 1 1 4 7 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2 2 - 8 12 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2 1 1 5 9 
สาขาวิชานิติศาสตร 1 1 1 4 7 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 2 1 1 4 8 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2 2 - 6 9 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2 2 - 3 7 
สาขาวิชารัฐศาสตร 1 1 1 4 7 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ 1 1 1 4 7 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 1 1 1 4 7 
สาขาวิชาวิทย-เทคโนฯ 1 1 - 2 4 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 1 3 - 3 7 

 
จากขอมูลในตาราง พบวา สาขาวิชาศึกษาศาสตรมีจํานวนบุคลากรมากที่สุดคือ 12 

คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนนอยที่สุดคือ 4 คน จํานวนบุคลากรของ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาขึ้นอยูกับระยะเวลาของการกอตั้งสาขาวิชา และจํานวนหลกัสตูรที่
สาขาวิชาเปดสอน สาขาวิชาศึกษาศาสตรกอตั้งมานานที่สุด และหลักสูตรที่เปดสอนมีจํานวน
มาก สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนสาขาวิชาที่เปดสอนในระยะหลัง และ
หลักสูตรที่เปดสอนมีจํานวนนอย บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมีสาขาวิชาละ 1 
คน ทําหนาที่หัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา บางสาขาวิชามีเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ทําหนาที่ผูชวยหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 1 คน ทุกสาขาวิชามีบุคลากรตําแหนง
พนักงานธุรการที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานสารบรรณเปนหลัก บางสาขาวิชามีบุคลากร
ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล และทุกสาขาวิชามีบุคลากรตําแหนงลูกจางในสัดสวนที่
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ใกลเคียงกันในระหวาง 4-6 คน ยกเวนสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีจํานวนลูกจางมากที่สุด คือ 8 
คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนลูกจางนอยที่สุด คือ 2 คน  

การศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชา พบวา สถานภาพและตําแหนงของบุคลากรทุกสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบัน และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีความคลายคลึงกัน ดังนี้ 

บุคลากรระดับผูบังคับบัญชาของหนวยงานมีสถานภาพเปนขาราชการ ดํารง
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหมีระดับชั้นตางกัน คือ 
เลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบัน ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 8 ระดับ 8 
สวนหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป 7 ระดับ 7  

บุคลากรระดับรองลงมา คือ หัวหนางานอํานวยการของสํานักงานเลขานุการทุก
สํานัก/สถาบัน เปนขาราชการที่ดํารงตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 7 ระดับ 7 ในหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาไมมีหัวหนาหนวยงานยอย บางสาขาวิชามีบุคลากรเปนขาราชการ
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 ระดับ 6 รับผิดชอบงานตามที่หัวหนาหนวยเลขานุการกจิ
สาขาวิชามอบหมาย แตไมมีตําแหนงทางการบริหารอยางเปนทางการ  

บุคลากรที่มีสถานภาพและตําแหนงรองลงมาจากเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ของ
สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา คือ 
ขาราชการตําแหนงพนักงานธุรการ ระดับ 4-5 เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่บันทึกขอมูล
ระดับ 3-5 รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารคลายคลึงกันทุกหนวยงาน กลาวคือ พนักงาน
ธุรการเปนบุคลากรหลักในการปฏิบัติงานสารบรรณ  เชน การรับ-สงเอกสาร รางหนังสือ-พิมพ
งานที่รับผิดชอบ จัดแฟมเสนอผูบังคับบัญชา จัดแฟมเก็บเอกสารเปนหมวดหมู คัดเลือกและ
ประสานงานการทําลายเอกสาร สวนเจาหนาที่ธุรการและเจาหนาที่บันทึกขอมูลรับผิดชอบงาน
พิมพพิเศษอื่นๆ และเปนผูชวยพนักงานธุรการในงานดานตางๆ  

บุคลากรประเภทสุดทายคือ ลูกจางชั่วคราว  จัดเปนบุคลากรเสริมของทุก
หนวยงานที่มีอัตราขาราชการไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน ในสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน บุคลากรประเภทลูกจางไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเปนผูชวยพนักงานธุรการและ
เจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่บันทึกขอมูลในงานดานตางๆ สวนในหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา นอกจากมอบหมายใหบุคลากรประเภทลูกจางปฏิบัติงานเปนผูชวยพนักงานธุรการ
และเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่บันทึกขอมูลในงานดานตางๆแลว ยังมอบหมายใหบุคลากร
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ประเภทลูกจางรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของงานบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคลากร
ประเภทลูกจางกลุมนี้เปนกลุมที่รับผิดชอบการดําเนินงานของงานบัณฑิตศึกษาดานอื่นๆดวย 

 บุคลากรของสํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพมีบุคลากรตําแหนงนักวิชาการ
เงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ พนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานพัสดุที่แตกตางจาก
สํานักงานเลขานุการของสํานัก/สถาบันอื่นๆ 

 จากการศึกษาดังกลาว จะเห็นไดวา จํานวนบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบัน มีความสัมพันธกับโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบของสํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบัน จึงมีจํานวนแตกตางกัน แตบุคลากรของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชามีจํานวนใกลเคียงกัน นอกจากนี้ แมวาบุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน และบุคลากรของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีสถานภาพและชื่อตําแหนงเหมือนกัน 
แตระดับชั้นของตําแหนงแตกตางกัน เนื่องจากระดับการบังคับบัญชา ภาระงานและปริมาณ
งานแตกตางกัน ซ่ึงอาจเชื่อมโยงไดวา เปนเพราะโครงสราง และหนาที่ความรับผิดชอบของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันแตกตางจากหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
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บทท่ี 5 

ผลการวิเคราะหระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   
 บทนี้ นําเสนอผลการศึกษาวิเคราะหระบบการจัดการเอกสารราชการของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใน 4 หัวขอ คือ 
  1.  สภาพระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราชโดยรวม 
  2. ระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน 
  3. ระบบการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
  4. ปญหาและอปุสรรคของระบบการจดัการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
 

1. สภาพระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยรวม 
  การศึกษาระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนนระบบการ
บริหารจัดการตามกรอบการบริหารเชิงระบบ โดยพิจารณาจากองคประกอบ 3 สวน คือ ปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการจัดการเอกสาร (Process) และผลลัพธ (Output)  
1.1 ปจจัยนําเขา (Input)   
           ปจจัยนําเขาในการบริหารงานการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย ไดแก เอกสาร
มหาวิทยาลัย วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดการเอกสาร เงินงบประมาณ บุคลากร เอกสาร
กําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร ซ่ึงรวมถึงกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติ และพื้นที่ทํางาน จาก
การศึกษา พบวา 

 1.1.1 เอกสารมหาวิทยาลัย คือ เอกสารที่หนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช จัดทําขึ้น หรือรับไว ทั้งจากภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อดําเนินงาน
ตามภาระหนาที่ความรับผิดชอบ เอกสารมหาวิทยาลัยมีหลากหลายประเภท เชน เอกสาร
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป เอกสารการรับสมัครนักศึกษา เอกสารการลงทะเบียนเรียน 
เอกสารเกี่ยวกับการรับรองวุฒิการศึกษา เอกสารการสอน เอกสารการสอบ เอกสารการเงิน
ประเภทตางๆ เอกสารการผลิตชุดวิชา ตํารา ฯลฯ  

 1.1.2 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดการเอกสาร วัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเอกสารที่ใชในสวนราชการสังกัดมหาวิทยาลัย 
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สุโขทัยธรรมาธิราชมีหลากหลายชนิด เชน วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดทําและรับ-สง
เอกสาร ไดแก เครื่องเขียน เครื่องใชในสํานักงานที่ใชเฉพาะบุคคล หรือใชรวมกันในหนวยงาน  
แฟมเสนอเอกสารแบบตางๆ เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพดีด เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพ (printer) เครื่องกราดภาพ (scanner) สําหรับวัสดุอุปกรณสําหรับ
จัดเก็บเอกสารมีหลากหลายแบบ ทั้งแฟมสันกวาง 3 นิ้ว แฟมหวงรอย (สัน 1 นิ้ว) แฟมปกออน 
แฟมแขวน ครุภัณฑที่ใชในการจัดเก็บเอกสาร ไดแก ตูเก็บเอกสารสี่ล้ินชัก ตูเหล็กสองบาน
ประตู   ตูเหล็กหลายล้ินชัก ตูเหล็กสําหรับเก็บแผนผัง แบบแปลน และแผนที่ ตูไมติดผนังทั้ง
สูงและเตี้ย ช้ันวางเอกสาร ตูเล่ือน กลองเก็บเอกสาร แผนบันทึกขอมูลแบบตางๆ ฯลฯ  
 1.1.3 เงินงบประมาณสําหรับงานการจัดการเอกสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราชไดจัดสรรเงินงบประมาณประจําป เพื่อใชในการจัดการเอกสาร ใหกับทุกหนวยงานเปน 2 
ลักษณะ คือ  
  1) งบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดตั้งรวมไวเปนงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อ
บริการทุกหนวยงาน เชน งบประมาณสําหรับซื้อวัสดุสํานักงาน เปนงบประมาณที่ตั้งรวมไวที่
กิจกรรมงานพัสดุของกองพัสดุในสังกัดสํานักงานอธิการบดี งบประมาณสําหรับจัดพิมพ
ส่ิงพิมพตางๆตั้งรวมไวที่กิจกรรมงานโรงพิมพมหาวิทยาลัยของสํานักพิมพ และงบประมาณ
สําหรับซ้ือเครื่องและวัสดุคอมพิวเตอรเปนงบประมาณที่ตั้งรวมไวที่กิจกรรมงานบริการ
คอมพิวเตอรเพื่อการบริหารของสํานักคอมพิวเตอร  

  2) งบประมาณที่แตละหนวยงานเสนอขอจัดสรรไวเฉพาะ ในชื่อ “กิจกรรมสาร
บรรณและธุรการ สํานัก/สถาบัน..............” สําหรับแตละสํานัก/สถาบัน และ “กิจกรรมการจัด
การศึกษา สาขาวิชา..............” สําหรับแตละสาขาวิชา งบประมาณสวนนี้จัดสรรไวเพื่อเปน
คาใชจาย เปนคาลวงเวลาในการดําเนินงานการจัดการเอกสาร คาจางลูกจางชั่วคราวเพื่อ
ปฏิบัติงานธุรการและเอกสาร คาใชจายในการสําเนาเอกสาร คาวัสดุส่ิงพิมพ และคาจัดซ้ือ
ครุภัณฑอ่ืนๆ เชน เครื่องโทรสาร ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร เครื่องบันทึกเทปเสียงสําหรับ
ใชในการบันทึกการประชุม ฯลฯ จํานวนเงินงบประมาณที่แตละหนวยงานไดรับจัดสรรแตละ
ปไมเทากัน ขึ้นอยูกับลักษณะงาน ปริมาณงานของภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนความจําเปน
ของแตละหนวยงาน 
 1.1.4  บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร  ผูรับผิดชอบงานการจัดการ
เอกสารของแตละสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มี
จํานวนประมาณหนวยงานละ 3-4 คน บุคลากรสวนใหญมีสถานภาพเปนขาราชการมีช่ือ
ตําแหนง ดังนี้ 1) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เร่ิมจากระดับ 3 เปนบุคลากรระดับหัวหนา
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หนวยงาน  2) พนักงานธุรการ เร่ิมจากระดับ 2  3) เจาหนาที่ธุรการ เร่ิมจากระดับ 1 และ 4) 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล เร่ิมจากระดับ 1 ซ่ึงมีวุฒิการศึกษาตั้งแต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
หรือเทียบเทาขึ้นไป จนถึงระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา นอกจากนี้ บางหนวยงานยังมี
บุคลากรตําแหนงลูกจาง ทั้งลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายวัน มี
วุฒิการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี  บุคลากร
ผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของแตละหนวยงานสวนใหญไมไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานดานเอกสารเพียงอยางเดียว แตจะตองปฏิบัติงานอื่น เชน งานพัสดุ งานบุคคล งาน
ประสานงาน และการอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงานดวย  
 1.1.5 เอกสารกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ไมมีการกําหนดนโยบายการจัดการเอกสารโดยเฉพาะไวอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษร ใน
ฐานะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนสวนราชการ ดังนั้นทุกหนวยงานตองปฏิบัติงาน
เอกสารตามระเบียบของทางราชการ และคูมือการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

   1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

   2) พระราชบัญญัติวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

   3) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
   4) คูมือการเก็บหนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 
    5) คูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูใชงาน พ.ศ. 2546 

1.1.6 พื้นที่ทํางาน เนื่องจากการบริหารงานการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลยัเปน
แบบกระจายงาน แตละหนวยงานจึงมีพื้นที่ทํางานการจัดการเอกสารในหนวยงานตนเอง ซ่ึง
สวนใหญรวมอยูในบริเวณเดียวกันกับที่ทํางานบริหารของหนวยงานนั้น เชน หองทํางานของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน หรือท่ีทํางานของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา จากการ
สังเกตพบวา พื้นที่ทํางานการรับ-สงเอกสารจะอยูสวนหนาของบริเวณพื้นที่สํานักงาน แลวจึง
เปนที่ทํางานของผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานเอกสาร สวนพื้นที่จัดเก็บเอกสารในกระแสการใช
งาน เปนที่ตั้งของตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสาร อยูในบริเวณพื้นที่ทํางาน โดยอาจอยู
ดานหลังหรือดานขางโตะทํางานของบุคลากร บางหนวยงานอาจเก็บเอกสารใตเคานเตอรรับ-
สงเอกสาร สําหรับพื้นที่จัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน เกือบทุกหนวยงานใชพื้นที่ใน
หองเก็บของ หรือพื้นที่วางอื่นๆภายในหนวยงาน  
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1.2 กระบวนการจัดการเอกสาร (Process)   
 การจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  ดังนั้น กระบวนการจัดการเอกสารจึง
ครอบคลุม การจัดทําเอกสาร การแจกจายหรือการรับ-สงเอกสาร การใช หรือการเสนอเอกสาร 
การจัดเก็บเอกสาร และการทําลายเอกสาร ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 1.2.1 การจัดทําเอกสาร  หลักปฏิบัติในการจัดทําเอกสารของหนวยงานใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คือ บุคลากรผูรับผิดชอบภารกิจจะไดรับมอบหมายใหเปน
ผูจัดทําเอกสารตามภารกิจตางๆ ถาเปนเอกสารที่ใชในการบริหาร หรือดําเนินงานทั่วไป จะ
จัดทําตามรูปแบบและวิธีการดําเนินการจัดทําที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 กําหนดไว สวนเอกสารที่ตองใชในการดําเนินงานเฉพาะภารกิจ จะจัดทําตาม
รูปแบบที่หนวยงานกําหนด โดยผานความเห็นชอบของผูมีอํานาจพิจารณา หรือตามรูปแบบที่มี
กฎระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ เชน เอกสารเกี่ยวกับการเงิน เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษา เอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมตางๆ ฯลฯ 
        1.2.2 การแจกจายเอกสาร   เอกสารที่หนวยงานจัดทําขึ้น จะมีการดําเนินการตอ 
คือ การรับ-สงเอกสารถึงหนวยงาน หรือบุคคลเพื่อใชประโยชนในการดําเนินงานตามกิจกรรม
ของแตละหนวยงาน โดยมีการลงทะเบียนรับ-สงเอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526  และลงทะเบียนรับ-สงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การรับ-สง
เอกสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มี 2 ระบบ คือ การรับ-สงเอกสารราชการปกติที่
เปนฉบับกระดาษ และการรับ-สงเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การรับ-สงเอกสาร
ราชการปกติที่เปนฉบับกระดาษระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปนหนาที่รับผิดชอบ
ของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา แตละวันจะมีเจาหนาที่รับ-สงเอกสาร
ใหบริการการรับเอกสารของทุกหนวยงาน นําไปสงใหหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัยตาม
เวลาที่กําหนดวันละ 4 รอบ สวนการรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกสใชในการรับ-สงเอกสารแจง
เวียน ซ่ึงหนวยงานผูรับสามารถสั่งพิมพเอกสารแจงเวียนตามที่ตองการไดจากเครื่องพิมพ
เอกสาร  ในการรับ-สงเอกสารราชการปกติจากและถึงหนวยงานและบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย จะใชการรับ-สงทางไปรษณียเปนหลัก โดยงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานัก
บริการการศึกษามีหนาที่รับผิดชอบโดยประสานงานการรับ-สงระหวางมหาวิทยาลัยกับที่ทํา
การไปรษณียหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ในกรณีที่ตองการรับ-สงเอกสารเรงดวนกวาปกติ 
สามารถใชบริการรับ-สงเอกสารดวยรถจักรยานยนตซ่ึงงานสารบรรณ กองกลางรับผิดชอบการ
บริการ หรือมอบหมายใหพนักงานขับรถยนตประจําหนวยงานนําไปสงหรือรับเปนการเฉพาะ 
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 1.2.3 การใชเอกสาร คือ การนําเอกสารไปใช รวมทั้งการนําเสนอและสั่งการ เมื่อ
ไดจัดทําเอกสารขึ้น หรือลงทะเบียนรับเอกสารไวแลว แตละหนวยงานจะนําเอกสารเสนอ
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น เพื่อรับทราบ หรือพิจารณาตัดสินใจ และส่ังการใหหนวยงาน หรือ
ผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน ผูบังคับบัญชาที่ตัดสินใจและสั่ง
การสวนใหญ คือ ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ในกรณทีี่
เอกสารดังกลาวเปนเรื่องที่ตองพิจารณาในระดับนโยบาย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือ
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา อาจนําเสนอคณะกรรมการ คณะทํางานที่เกี่ยวของ หรือรอง
อธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงาน และอธิการบดี พิจารณาตัดสินใจและ/หรือส่ังการตอไป 

 1.2.4  การเก็บรักษาเอกสาร เอกสารของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช มีการเก็บรักษา 3 ลักษณะ ดังนี้ 
    1.2.4.1 การเก็บรักษาเอกสารในกระแสการใชงาน และเอกสารกึ่งกระแสการ
ใชงาน ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (2539: 15-16) เรียกวา 
การเก็บระหวางปฏิบัติ และการเก็บเอกสารไวเพื่อใชในการตรวจสอบ เปนการเก็บเอกสารไว
ภายในหนวยงานและใหอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานเจาของเรื่อง โดยใหกําหนด
วิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน   หนวยงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชสวนใหญจัดเก็บเอกสารโดยจัดหมวดหมูตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในคูมือการ
เก็บหนังสือราชการที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้นเมื่อป 2529 สําหรับเอกสารประเภท สําเนาคูฉบับ
ของหนังสือภายนอกและภายในที่อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย และผูที่อธิการบดีมอบหมาย
ใหลงนาม และเอกสารตนฉบับ ของคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ และแถลงการณของ
มหาวิทยาลัย งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดีรับผิดชอบการเก็บรักษา 
     1.2.4.2 การเก็บรักษาเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน หรือ การเก็บเอกสารที่
ปฏิบัติเสร็จแลว แตละหนวยงานอาจจัดเก็บรักษาในพื้นที่ทํางาน หรือนําไปฝากเก็บที่ศูนยเก็บ
เอกสารกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซ่ึงมีช่ือเรียกเฉพาะวา “หนวยเอกสาร
ราชการ” เปนหนวยงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงรับผิดชอบใหบริการรับฝาก
เก็บเอกสารที่ส้ินกระแสการใชงานของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย  จัดบริการการคนหา
เอกสารที่ฝากเก็บ และดําเนินการทําลายเอกสารฝากเก็บที่ครบอายุการเก็บตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (กองกลาง 2529: คํานํา) ทั้งนี้ ผูฝากตองจัดทํา
บัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบฟอรมของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  เปนการลงรายละเอียดของเอกสารแตละฉบับ เชน เลขที่หนังสือ วันที่ ช่ือเร่ือง และ
อายุการเก็บหนังสือ และเมื่อเอกสารครบอายุการเก็บตามที่ระบุไว หนวยเอกสารราชการจะคัด
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แยกเอกสารที่ครบอายุการเก็บมาดําเนินการทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 ตอไป (กองกลาง 2529: 48-52) 
   1.2.4.3 การเก็บรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัยที่มีคุณคาตอเนื่อง เอกสารการ
ดําเนินงานของหนวยงานตางๆ เชน เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย เอกสารการประชุม
ผูบริหารมหาวิทยาลัย เอกสารสวนบุคคลของอดีตผูบริหารมหาวิทยาลัย เอกสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย และรวมถึงเอกสารตนฉบับของคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับ แถลงการณของมหาวิทยาลัย และสําเนาคูฉบับของหนังสือภายนอกและภายในที่
อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝาย และผูที่อธิการบดีมอบหมายลงนาม ที่เก็บรักษาไว ณ งานสาร
บรรณ กองกลาง เมื่อมีอายุเอกสารเกิน 20 ป จะโอนยายไปเก็บรักษาที่หนวยจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ในสังกัดสํานักบรรณสารสนเทศ 
  1.2.5 การทําลายเอกสาร   การทําลายเอกสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีการปฏิบัติดังนี้ 
                        1.2.5.1 การทําลายเอกสารราชการ   เอกสารสิ้นกระแสการใชงานของทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย ที่นํามาฝากเก็บไวที่หนวยเอกสารราชการ เมื่อมีอายุการเก็บครบตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 หนวยเอกสารราชการ กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี จะดําเนินการคัดแยกเอกสารออกมา และนําเสนอคณะกรรมการทําลาย
หนังสือราชการของมหาวิทยาลัยพิจารณา กอนเสนอสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร พิจารณาใหความเห็นชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526  คณะกรรมการทําลายหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยประกอบดวย รองอธิการบดี
ที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีเปนประธาน เลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันเปน
กรรมการ และหัวหนาหนวยเอกสารราชการเปนเลขานุการ เอกสารที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการทําลายหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ใหทําลายได จะดําเนินการทําลายโดยการจําหนายเพื่อยอยเปนเยื่อกระดาษ 
    1.2.5.2 การทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนในราชการ   “ส่ิงพิมพที่ไมใช
ประโยชนในราชการ” คือ เอกสารหรือส่ิงพิมพตางๆ ที่ไมใชหนวยงานนั้นผลิตขึ้น หรือผลิต
ขึ้นแตหมดประโยชนการใชงานไปแลว มิไดเปนสิ่งพิมพที่ตองปฏิบัติตามระเบียบการพัสดุ 
มิใชเอกสารราชการที่ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 สําเนาเอกสารตางๆที่ไมใชประโยชน และรวมทั้งกระดาษรางของงานเอกสารตางๆ 
ที่จัดพิมพแลว ใหทุกหนวยงานดําเนินการเก็บรวบรวม และจัดสงใหงานสารบรรณ กองกลาง 
ดําเนินการทําลายโดยการนําเอกสารไปจําหนายแลวยอยเปนเยื่อกระดาษ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ
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ควบคุมการทําลาย การทําลายในวิธีนี้จะดําเนินการพรอมกันกับการทําลายเอกสารกระดาษตาม
โครงการกิจกรรม 5ส  

1.3 ผลลัพธ (Output)  
 ผลลัพธนี้ไดจากการนําปจจัยนําเขา มาประมวลตามกระบวนการจัดการเอกสาร 

ทําใหเกิดเอกสารและขอมูลหลากหลายรูปแบบที่ใชประโยชนในการบริหารและดําเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหนวยงาน เอกสารและขอมูลเหลานี้มีการจัดเก็บ และควบคุมอยางเปน
ระบบดวย เพื่อใหพรอมใชงาน และจัดเก็บเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  

 เอกสารที่เปนผลลัพธของการจัดการเอกสารของแตละหนวยงาน จะแตกตางกัน
ทั้งรูปแบบ เนื้อหาสาระ และปริมาณ เนื่องจากแตละหนวยงานมีหนาที่ความรับผิดชอบที่
แตกตางกัน 
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2. ระบบการจัดการเอกสาร 
ของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน 

 การศึกษาระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน จะเนน
การบริหารงานโดยอิงหลักการบริหารเชิงระบบ อันมีองคประกอบ 3 สวน คือ ปจจัยนําเขา 
(Input) กระบวนการจัดการเอกสาร (Process) และผลลัพธ (Output)  

2.1 ปจจัยนําเขา (Input)   
  การบริหารงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน มีปจจัย
นําเขาที่สําคัญ ดังนี้  
  2.1.1 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑสําหรับงานการจัดการเอกสาร  จากแบบสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน การสัมภาษณและจากการสังเกต พบวา สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน 
มีวัสดุอุปกรณที่ใชในการจัดการเอกสาร ไดแก เครื่องเขียน เครื่องใชในสํานักงาน แฟมเสนอ
เอกสารแบบตางๆ แฟมสันกวาง 3 นิ้ว แฟมหวงรอย (สัน 1 นิ้ว) แฟมปกออน แฟมแขวน ฯลฯ 
ครุภัณฑที่ทุกสํานัก/สถาบันใชในงานการจัดการเอกสาร คือ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถาย
เอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องสแกนเนอร ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร มีครุภัณฑที่ไดรับ
จัดสรรจากสํานักคอมพิวเตอร กําหนดใหใชเฉพาะงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส คือ 
เครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเครื่องสแกนเนอร 1 เครื่อง และครุภัณฑที่ใชรวมกันกับ
หนวยงานอื่น ๆ ของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร 
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงาน และเครื่องพิมพ (printer) สวนตูเก็บเอกสารและชั้นวาง
เอกสารมีทั้งที่ใชเฉพาะงานสารบรรณและใชรวมกับหนวยงานอื่นๆในสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบัน การศึกษาครุภัณฑที่ใชในการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน ไดพิจารณาจากจํานวนครุภัณฑรวมทั้งสํานักงานเลขานุการ ไมสามารถแยกสวน
เฉพาะงานสารบรรณเพียงอยางเดียว เพราะทุกหนวยงานใชครุภัณฑรวมกันเกือบทั้งหมด 
จํานวนครุภัณฑที่ใชในการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน  นําเสนอเปน
ตารางดังนี้ 
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ตารางที่  6 จํานวนครุภณัฑท่ีใชในการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน 
สํานักงานเลขานุการ 

เคร
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คอ
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ิวเต
อร
 

เคร
ื่อง

สแ
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เนอ
ร 

เคร
ื่องพ
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เคร
ื่องถ

าย
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สาร
 

เคร
ื่อง 

โทร
สาร
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ล็ก
  

4 ล
ิ้นช

ัก 
ตูเห

ล็ก
 

 2 บ
าน
ปร

ะต
 ู

ตูเห
ล็ก

  
15 

ลิ้น
ชัก

 

สํานักทะเบียนและวัดผล 
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักบริการการศึกษา 
สํานักวิชาการ 
สํานักบรรณสารสนเทศ 
สํานักพิมพ 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
สํานักคอมพิวเตอร 
สํานักบัณฑิตศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 
11 
8 
9 
7 

13 
7 
6 
3 
7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
- 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

3 
3 
9 
4 
7 
9 
4 
3 
3 
8 

5 
4 
7 
5 
2 
7 
7 
1 
1 
3 

1 
- 
4 
2 
1 
5 
2 
2 
1 
3 

 
จากการสัมภาษณ พบวา สํานักงานเลขานุการของแตละสํานัก/สถาบันมีเครื่องถาย

เอกสารจํานวน 1 เครื่องเทากัน และเห็นวาเพียงพอตอการใชงาน สวนเครื่องคอมพิวเตอร 
สํานักพิมพมีจํานวนมากที่สุดคือ 13 เครื่อง เพราะมีหนวยงานยอยภายในสํานักงานเลขานุการ
ถึง 4 หนวยงาน   สํานักบัณฑิตศึกษามีจํานวนนอยที่สุดคือ 3 เครื่อง เพราะเปนสํานักที่เพิ่งกอตัง้
ไมนาน สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันมีเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และเครื่อง
สแกนเนอร 1 เครื่อง สําหรับงานรับ-สงเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส โดยภาพรวม
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงานยังไมเพียงพอ มีสํานักงานเลขานุการของสํานัก
คอมพิวเตอรเพียงสํานักเดียวที่ไมประสบปญหาขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร นอกนั้นเกือบทุก
สํานัก มีความตองการเครื่องคอมพิวเตอรใหครบตามจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานการจัดการ
เอกสาร สํานักเทคโนโลยีการศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอรครบตามจํานวนผูปฏิบัติงานแตเปน
เครื่องรุนเกา จึงประสบปญหาดานสมรรถนะของเครื่อง และมีความตองการปรับเปล่ียนเครื่อง
รุนใหมทดแทนเครื่องเดิม  
  เครื่องพิมพ (printer) มีเฉลี่ยสํานักละ 2 เครื่อง สํานักพิมพมีจํานวนมากที่สุด คือ 6 
เครื่อง สวนสํานักบัณฑิตศึกษาไมมีเครื่องพิมพ (printer) ของสํานักงานเลขานุการ เพราะเปน
สํานักที่เพิ่งกอตั้งไมนาน การไดรับอนุมัติงบประมาณประจําปเพื่อจัดหาครุภัณฑตางๆ ตอง
ทยอยขอจัดสรรตามความจําเปน จึงแกปญหาโดยการรวมใชเครื่องพิมพ (printer) ของบางศูนย/
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ฝายในสํานักบัณฑิตศึกษา ซ่ึงไดรับการจัดสรรกอน  จากการสัมภาษณ พบวา สํานักงาน
เลขานุการเกือบทุกสํานัก/สถาบัน ยกเวนสํานักคอมพิวเตอรและสํานักพิมพ ตองการมี
เครื่องพิมพ (printer) เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเครื่องรุนใหมที่มีสมรรถนะดีกวาเพื่อทดแทนเครือ่งเดมิ 
สวนเครื่องโทรสารมีเพียงพอแลวทุกสํานัก/สถาบัน เฉลี่ยสํานักละ 1 เครื่อง สํานักการศึกษา
ตอเนื่องมีจํานวนมากที่สุด คือ 3 เครื่อง  

 สวนครุภัณฑสําหรับเก็บเอกสารนั้น สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันจัดเก็บ
เอกสารในตูประเภทตางๆ คือ ตูเหล็ก 4 ล้ินชัก เก็บเอกสารที่ใชในการดําเนินภารกิจประจําวัน ตู
เหล็ก 15 ล้ินชัก เก็บแบบฟอรมตางๆ ตูเหล็ก 2 บานประตูเก็บเอกสารเกาที่ส้ินกระแสการใชงาน 
หรือเก็บวัสดุสํานักงานอื่นๆ และครุภัณฑเชน  ตูกระจกบานเลื่อน ตูไมเตี้ย ตูไมแบบตางๆ และ
ช้ันวางเอกสาร ซ่ึงมีแบบและขนาดตางๆ กัน ใชเก็บเอกสารอื่นๆ จากการสัมภาษณ พบวา 
สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน มีตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสารไมเพียงพอ แตเนื่อง
ดวยพ้ืนที่ทํางานมีจํากัด จึงไมสามารถจัดหาตูเก็บเอกสารมาจัดวางเพิ่มได 
 2.1.2 เงินงบประมาณสําหรับงานการจัดการเอกสาร จากการศึกษาเอกสาร
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัย พบวา งบประมาณที่ใชในการจัดการ
เอกสารของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันเปนงบประมาณจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย มี 2 ประเภท คือ งบประมาณรวมของมหาวิทยาลัย สําหรับซื้อวัสดุสํานักงาน 
จัดพิมพส่ิงพิมพตางๆ ซ้ือเครื่องและวัสดุคอมพิวเตอร และงบประมาณจากการตั้งงบประมาณ
ประจําปของสํานัก/สถาบัน ในงบชื่อ “กิจกรรมสารบรรณและธุรการ สํานัก/สถาบัน ..............”  
ซ่ึงเปนการขอตั้งงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในแตละปของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน  งบประมาณที่จัดสรรเฉพาะสวนของงานการจัดการเอกสาร คือ งบประมาณสําหรับคา
สําเนาเอกสาร คาลวงเวลา คาครุภัณฑและวัสดุที่ใชในงานการจัดการเอกสาร   
  จากการสัมภาษณ พบวา สํานักงานเลขานุการของแตละสํานัก/สถาบันไดรับ
งบประมาณคาสําเนาเอกสารและคาลวงเวลาในจํานวนที่ไมเทากัน ขึ้นอยูกับการเสนอขอของ
หนวยงาน และการพิจารณาอนุมัติของมหาวิทยาลัย ซ่ึงสวนใหญไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณเต็มจํานวนตามที่เสนอขอ ทุกหนวยงานจะไดรับงบประมาณทุกประเภทในวงเงิน
จํานวนหนึ่ง และเมื่อมีความจําเปนอยางยิ่ง อาจเสนอขอเพิ่มเติมในชวงการพิจารณางบเงินคง
คลัง กลางปงบประมาณ  งบประมาณที่ตองขอเพิ่มเติมมากที่สุด คือ คาสําเนาเอกสาร ซ่ึง
รวมทั้งการจัดพิมพส่ิงพิมพทุกประเภท   
  สวนคาลวงเวลา สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันที่ไมไดรับการจัดสรร หรือ
ไดรับการจัดสรรแตไมพอใช ถามีความจําเปนตองปฏิบัติงานการจัดการเอกสารเรงดวนใหกับ
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ศูนย/ฝาย อาจแกปญหาดวยการขอเบิกคาลวงเวลาจากงบประมาณของศูนย/ฝายบาง หรือ
ปฏิบัติงานนอกเวลาโดยไมเบิกคาตอบแทนบาง งบประมาณคาครุภัณฑสําหรับการจัดการ
เอกสาร สวนใหญสํานัก/สถาบันตั้งขอซื้อทดแทนครุภัณฑเดิม หรือขอซื้อของใหมเพิ่มเติม 
เฉพาะรายการที่จําเปน แตอาจไมไดรับการจัดสรรงบประมาณครบทุกรายการตามที่ขอก็ได จึง
เปนปญหาอีกประการหนึ่งที่สํานักงานเลขานุการตองพิจารณาแกปญหาเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานตามภารกิจตอไปได 
  2.1.3 บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร ในสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน มีบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารหลายตําแหนง คือ เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป พนักงานธุรการ เจาหนาธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล และลูกจางชั่วคราว จํานวนและ
ตําแหนงของบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน นําเสนอเปนตารางดังนี้ 
ตารางที่ 7 บคุลากรผูรับผดิชอบงานการจัดการเอกสารของสาํนักงานเลขานุการสาํนัก/สถาบนั* 

สํานักงาน
เลขานุการ 

เจาหนาที่บริหารงาน
ท่ัวไป 

พนักงาน
ธุรการ 

เจาหนาที่
ธุรการ 

เจาหนาที่
บันทึกขอมูล 

ลูกจาง 
ชั่วคราว 

รวม 
 

สํานักทะเบียน
และวัดผล 

2 1 1 - 13 17 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

3 3 1 - - 7 

สํานักบริการ
การศึกษา 

3 5 - - - 8 

สํานักวิชาการ 6 3 2 1 - 12 
สํานักบรรณสารฯ 2 3 - 1 - 6 
สํานักพิมพ 2 1 - - - 3 
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง 

3 2 - - 1 6 

สํานัก
คอมพิวเตอร 

3 - 2 - - 5 

สํานัก
บัณฑิตศึกษา 

2 1 - - 3 6 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

3 1 - - 3 7 

 *ไมรวมบุคลากรงานธุรการ/เอกสารที่ไปปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยงานศูนย/ฝาย 
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 บุคลากรของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน ที่นําเสนอไวในบทที่ 4 เปน
บุคลากรทั้งหมดของสํานักงานเลขานุการในแตละสํานัก/สถาบัน แตบุคลากรที่กลาวถึงใน
ตารางที่ 7 นี้ เปนบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันโดยเฉพาะ จากขอมูลในตารางที่ 7  พบวา สํานักงานเลขานุการของสํานักทะเบียนและ
วัดผลมีจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารมากที่สุด คือ 17 คน สวนใหญเปน
บุคลากรลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติงานที่งานไปรษณียภัณฑของสํานักทะเบียนและวัดผล จํานวน 
11 คน ปฏิบัติงานที่งานอํานวยการ 2 คน สํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพมีบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารนอยที่สุด คือ 3 คน  
 บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน สวนใหญเปนบุคลากรระดับหัวหนางาน โดยเปน 
เลขานุการสํานัก/สถาบัน 1 คน และหัวหนางานอํานวยการอีก 1 คน บางสํานัก/สถาบันอาจมี
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยทําหนาที่รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารบางสวน เชน 
งานเสนอเอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานการประชุมตางๆของสํานักงานเลขานุการ หรืองาน
เลขานุการผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ในสํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการ มีจํานวน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปมากที่สุด คือ 6 คน เปนเลขานุการสํานัก 1 คน หัวหนางาน
อํานวยการ 1 คน หัวหนางานเลขานุการกิจสภาวิชาการ 1 คน เปนเจาหนาที่ในงานอํานวยการ 1 
คน และเปนเจาหนาที่ในงานเลขานุการกิจสภาวิชาการอีก 2 คน  ซ่ึงทั้งหมดนี้มีหนาที่
รับผิดชอบงานดานการจัดการเอกสารเปนภารกิจสําคัญ 
  บุคลากรในตําแหนงรองลงมาจากเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนใหญเปน
พนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร คือ การรับ-สงเอกสาร การจัดแฟมเสนอเอกสาร 
การจัดเก็บรักษาเอกสาร และการทําลายเอกสาร ยกเวนสํานักคอมพิวเตอรที่ไมมีตําแหนง
พนักงานธุรการ แตมอบหมายใหเจาหนาที่ธุรการปฏิบัติงานสาร-บรรณรวมกับเจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป สวนบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ เจาหนาที่บันทึกขอมูล และลูกจาง ซ่ึง
มีในบางสํานัก/สถาบันนั้น บางคนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานพิมพเปนงานหลัก และ
ทํางานอื่นๆเปนงานรอง บางคนตองปฏิบัติงานเชิงธุรการอื่นๆเปนงานหลัก และชวยงานสาร
บรรณเปนงานรอง   
  จากการสัมภาษณ พบวา บุคลากรผู รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกคน ตั้งแตเลขานุการสํานัก จนถึงลูกจางชั่วคราว จะตอง
รับผิดชอบการดําเนินงานอื่นๆที่เปนภารกิจของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันดวย ไมมี
ใครทํางานการจัดการเอกสารเพียงอยางเดียว  
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 2.1.4 เอกสารกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร  จากการศึกษา พบวา ทุก
หนวยงานในมหาวิทยาลัยไมมีการจัดทําเอกสารกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเปน
ลายลักษณอักษร แตสํานักงานเลขานุการของทุกสํานัก/สถาบันยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสาร รวมทั้งปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ในการเผยแพรขอมูลขาวสาร และการ
จัดการเอกสารลับตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 บาง
หนวยงานใชคูมือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 เปน
แนวปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร และใชคูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สําหรับผูใชงาน พ.ศ. 2547 ประกอบการใชงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

 นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ พบวา สํานักงานเลขานุการของสํานักเทคโนโลยี
การศึกษามีการจัดเก็บเอกสารโดยจัดทําหมวดหมูเอกสารเฉพาะของสํานัก ซ่ึงมีความแตกตาง
จากหมวดหมูที่กําหนดไวในคูมือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย (ดูที่หัวขอ
กระบวนการจัดการเอกสาร) และสํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการ มีการกําหนดสีประจํา
หมวดเอกสาร และใชกระดาษสีประจําหมวดหมูติดสันแฟมเอกสาร เพื่อความเปนระเบียบ และ
คนหาเอกสารไดงาย ตามที่ไดรับการแนะนําจากวิทยากรจากสํานักงบประมาณ ซ่ึงกําหนดแนว
ปฏิบัติไวในเอกสารประกอบการฝกอบรม เร่ือง “การจัดเก็บเอกสารใหมีประสิทธิภาพ” พ.ศ. 
2543 

 2.1.5  พื้นที่ทํางาน   จากการสัมภาษณและการสังเกต พบวา ลักษณะพืน้ที่ทํางานสาร
บรรณของสํานักงานเลขานกุารสํานัก/สถาบัน จําแนกได 3 ประเภท คือ   

 (1) ใชพืน้ที่รวมกับงานอื่นๆโดยไมไดแยกสวนของงานสารบรรณโดยเฉพาะ      
 (2)  มีหองทํางานสําหรับงานสารบรรณโดยเฉพาะ                    
 (3)  อ่ืนๆ เชน     มีหองพิมพงานโดยเฉพาะ                  
 พื้นที่ทํางานสารบรรณและปริมาณพื้นทีท่ําการทั้งหมดของสํานักงานเลขานุการ

ในสํานัก/สถาบัน สามารถนําเสนอเปนตารางไดดังนี ้
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ตารางที่ 8 ลักษณะพื้นท่ีทํางานสารบรรณและปริมาณพื้นท่ีทําการทั้งหมดของสํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบัน        

สํานักงาน
เลขานุการ 

ปริมาณพื้นที่
สํานักงานทั้งหมด 

(1) (2) (3) หมายเหตุ 

สํานักทะเบียนและ
วัดผล 

20 ตารางเมตร /   มีหองทํางานไปรษณียภัณฑโดยเฉพาะประมาณ 300 
ตรม. คนละอาคารกับที่ทําการสํานักงานเลขานุการ 

สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา 

100 ตารางเมตร  /  กั้นเปนหองทํางานสําหรับงานสารบรรณโดยเฉพาะ
ประมาณ  60 ตารางเมตร และงานอื่นๆ 40 ตารางเมตร 

สํานักบริการ
การศึกษา 

240 ตารางเมตร /    

สํานักวิชาการ 180 ตารางเมตร /  / รวมพื้นที่ที่กั้นเปนหองพิมพงานประมาณ 60 ต.ร.ม.
ดวย  

สํานักบรรณ
สารสนเทศ 

240 ตารางเมตร /    

สํานักพิมพ 120 ตารางเมตร /    
สํานักการศึกษา
ตอเนื่อง 

120 ตารางเมตร /    

สํานักคอมพิวเตอร 20 ตารางเมตร /    
สํานัก
บัณฑิตศึกษา 

152 ตารางเมตร /    

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

152 ตารางเมตร /    

 
 
 
 
                         ขนาดของพื้นที่ทําการทั้งหมดของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันแตกตางกัน
มาก สํานักบรรณสารสนเทศและสํานักบริการการศึกษามีพื้นที่สํานักงานเลขานุการมากที่สุด 
คือ ประมาณ 240 ตารางเมตร สํานักทะเบียนและวัดผล และสํานักคอมพิวเตอรมีพื้นที่
สํานักงานเลขานุการนอยที่สุด คือ ประมาณ 20 ตารางเมตร เกือบทุกสํานักใชพื้นที่ทํางานสาร
บรรณรวมกับงานอื่นๆโดยไมไดแยกสวนของงานสารบรรณโดยเฉพาะ ยกเวนสํานักงาน
เลขานุการของสํานักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีการกั้นหองทํางานสําหรับงานสารบรรณ
โดยเฉพาะ สวนสํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการใชพื้นที่ทํางานสารบรรณรวมกับงาน

หมายเลข (1) ในตาราง 7 หมายถึง ใชพ้ืนที่รวมกับงานอื่นๆโดยไมไดแยกสวนของงานสารบรรณโดยเฉพาะ  
หมายเลข (2)  หมายถึง มีหองทํางานสําหรับงานสารบรรณโดยเฉพาะ  
หมายเลข (3) หมายถึง อื่นๆ คือ มีหองพิมพงานโดยเฉพาะ 
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อ่ืนๆ แตมีหองเฉพาะ 1 หองสําหรับงานพิมพเอกสาร และถายเอกสาร จากการศึกษา พบวา 
พื้นที่ทํางานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันไมเพียงพอ เนื่องจาก
ไดใชพื้นที่ทํางานสําหรับการจัดวางครุภัณฑตางๆ เชน  โตะ-เกาอี้ทํางาน โตะวางอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสาร  จึงตองการพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให
ปฏิบัติงานไดสะดวก และเพื่อจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน  
 
2.2 กระบวนการจัดการเอกสาร  (Process) 
  สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน มีการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ซ่ึงมีกิจกรรม ดังนี้ การจัดทํา
เอกสาร การแจกจายหรือการรับ-สงเอกสาร การใชหรือการเสนอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร 
การคนเอกสาร การโอนเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ และการทําลายเอกสาร การ
ดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการจัดการเอกสาร นําเสนอเปนตารางไดดังนี้ 
ตารางที่  9  กิจกรรมตามกระบวนการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานกุารสํานกั/สถาบัน 
สํานักงานเลขานุการ กิจกรรมการจัดการเอกสาร 

 การจัดทํา     การรบั-สง     การเสนอ     การจัดเก็บ     การคนหา     การโอน     การทําลาย 
สํานักทะเบียนและวัดผล 
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
สํานักบริการการศกึษา 
สํานักวิชาการ 
สํานักบรรณสารสนเทศ 
สํานักพิมพ 
สํานักการศึกษาตอเนื่อง 
สํานักคอมพิวเตอร 
สํานักบัณฑิตศึกษา 
สถาบันวิจัยและพฒันา 

     /                   /                    /                      /                     /                  -                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  /                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  -                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  -                  / 
    /                   /                     /                     /                       /                 -                  / 
    /                    /                    /                     /                       /                 /                  / 
    /                    /                    /                     /                       /                 -                  /   
    /                     /                   /                     /                       /                 -                   / 
    /                     /                   /                     /                       /                 -                   / 
    /                    /                    /                    /                        /                 -                   /          

  
 จากการสํารวจเบื้องตน พบวา การปฏบิัติงานการจัดการเอกสารของสํานักงาน
เลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน มีขั้นตอนคลายคลึงกัน ดังนี ้
  2.2.1 การจัดทําเอกสาร สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน รับผิดชอบการ
จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับภารกิจของฝาย/ศูนยใดในสังกัดสํานัก/
สถาบัน  รวมทั้งเอกสารที่ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันและรองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
มอบหมายใหจัดทํา ผูรับผิดชอบการรางหนังสือ อาจเปนบุคลากรที่มีตําแหนงตั้งแตลูกจาง
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ช่ัวคราว พนักงานธุรการ หรือเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป แลวนําเสนอหัวหนางานอํานวยการ 
และ /หรือเลขานุการสํานัก/สถาบัน  ตรวจทานความถูกตอง  โดยปกติผูรางหนังสือจะ 
รับผิดชอบการพิมพงานดวย ยกเวนเอกสารที่ตองการเทคนิคการพิมพเปนพิเศษ จะมอบหมาย
ใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานพิมพโดยเฉพาะ  

 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารตามที่สรุปจากการสํารวจและการสัมภาษณมีดังนี้ คือ 
ศึกษาเรื่องที่จะจัดทํา ประมวลขอมูล รางหนังสือ  จัดพิมพ พิสูจนอักษร แกไขความถูกตอง
ดานเนื้อหา ภาษา และรูปแบบ ทําสําเนาเอกสาร แลวนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา/ลงนาม 
ทั้งนี้ หากเปนการจัดทําหนังสือราชการ จะปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยเฉพาะรูปแบบการพิมพ  
 2.2.2 การแจกจาย หรือการรับ-สงเอกสาร สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน 
รับผิดชอบการรับเอกสารทุกชนิดที่สงถึงสํานัก/สถาบัน ศูนย/ฝาย และบุคลากรในสังกัดสํานัก/
สถาบัน และการสงเอกสารของสํานัก/สถาบันถึงหนวยงานและ/หรือบุคคลภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสงเอกสารถึงหนวยงานภายในของสํานัก/สถาบัน 

 จากแบบสํารวจและการสัมภาษณ พบวา การรับเอกสารของสํานักงานเลขานุการ
ทุกสํานัก/สถาบันมี 4 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) การรับหนังสือภายนอกที่มีมาถึงสํานัก/สถาบันทางไปรษณีย เจาหนาที่รับ-สง
เอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัยจะรับจากที่ทําการไปรษณียหลักสี่ และนํามาสงใหที่
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันวันละ 4 รอบ 

 2) การรับหนังสือภายนอกที่สงถึงงานสารบรรณ กองกลาง เมื่อลงทะเบียนรับแลว 
จําแนกสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยผานระบบการรับ-สงเอกสารระหวางหนวยงานภายใน
ของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย  

 3) การรับหนังสือภายในจากหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย โดยเจาหนาที่
รับ-สงเอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของหนวยงานตางๆ
นํามาสง  

 4) การรับหนังสือภายในจากศูนย/ฝายในสํานัก/สถาบัน โดยเจาหนาที่รับ-สง
เอกสารของศูนย/ฝายนํามาสง 

 เมื่อเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาที่รับ-สง
เอกสารของหนวยงานตางๆนําเอกสารมาสง บุคลากรผูรับผิดชอบการรับเอกสาร ลงนามรับเอกสาร
ในหลักฐานการนําสง แลวนําเอกสารมาลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
84

ประทับตรารับ ลงเลขทะเบียนรับ แลวนําเอกสารมาจัดเขาแฟมเสนอหัวหนางานอํานวยการและ
เลขานุการสํานัก/สถาบัน 

 การสงเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน มีขั้นตอนและรายละเอียด ดังนี ้
 1) การสงเอกสารถึงหนวยงานหรือบุคคลภายนอก มีชองทางการสง คือ สงทาง

ไปรษณีย สงผานกองกลาง และสงโดยตรง  
 สงเอกสารทางไปรษณีย โดยบุคลากรผูรับผิดชอบการสงเอกสารจัดลงรายการ

เอกสารที่ตองการสงในแบบฟอรมของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย แลวมอบใหเจาหนาที่รับ-สง
เอกสารนําไปสงที่งานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา เพื่อดําเนินการสงตอไปยังที่
ทําการไปรษณีย  

 สงเอกสารผานกองกลาง คือ การสงเอกสารที่สําคัญและเรงดวนใหกับหนวยงานที่
อยูภายในนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร โดยนําเอกสารที่ตองการสง พรอมดวยรายละเอียดของที่
อยูผูรับปลายทาง ไปสงที่งานสารบรรณ กองกลาง เพื่อมอบหมายใหพนักงานขับรถจักรยานยนต
นําไปสง 

 สงเอกสารโดยตรง คือ การสงเอกสารที่มีความสําคัญและเรงดวน หรือมีปริมาณ
มาก ใหกับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในกรณีที่ไม
สามารถนําสงดวยรถจักรยานยนต จะมอบเอกสารพรอมหลักฐานการนําสงใหพนักงานขับ
รถยนตประจําสํานัก/สถาบันนําไปสง  

 2) การสงเอกสารถึงหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เปนการสงเอกสารของทุก
ศูนย/ฝายภายในสํานัก/สถาบัน ถึงหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย โดยเจาหนาที่รับ-สง
เอกสารของศูนย/ฝายนํามาสงที่สํานักงานเลขานุการ พรอมดวยหลักฐานการนําสง บุคลากร
ผูรับผิดชอบการสงเอกสาร นําเอกสารมาลงทะเบียนสงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส แลว
รวบรวมสงใหเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา 
นําไปสงใหหนวยงานตางๆ 

 3) การสงเอกสารถึงศูนย/ฝายและบุคคลภายในสํานัก/สถาบัน โดยบุคลากร
ผูรับผิดชอบการสงเอกสารนําเอกสารที่จะสง มาบันทึกการสงในสมุดสง นําเอกสารที่ตองการ
สงแนบไปพรอมกับสมุดสง นําไปสงใหศูนย/ฝาย  

 จากการสัมภาษณ พบวา ในการรับ-สงเอกสาร บุคลากรผูรับผิดชอบไดลงทะเบียน
รับ-สงตามแนวทางที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และไดใชคูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูใชงาน พ.ศ. 
2547 ในการปฏิบัติการรับ-สงเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  และพบวา แนวปฏิบัติการรับ-
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สงเอกสารของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน เปนลักษณะเดียวกันทุกหนวยงาน แตมี
บางสํานักที่มีแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้นดังนี้คือ 

 สํานักงานเลขานุการของสํานักทะเบียนและวัดผล มีวิธีการรับ-สงเอกสารทาง
ไปรษณียแตกตางจากสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันอ่ืนๆ เนื่องจากภารกิจหลักของสํานัก
ทะเบียนและวัดผลมีความเกี่ยวของกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีอยูทั่วประเทศ การติดตอ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับนักศึกษาใชระบบการรับ-สงทางไปรษณียเปนหลัก เพื่อใหการรับ-สง
เอกสารเปนไปดวยความรวดเร็ว สํานักงานเลขานุการของสํานักทะเบียนและวัดผล จึงตอง
ดําเนินงานบางสวนที่เปนการแบงเบาภาระงานของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการ
การศึกษา ดังนี้ 

 1) ในการรับเอกสารของนักศึกษาจากระบบไปรษณีย มหาวิทยาลัยกําหนดใหใชตู
ไปรษณียเฉพาะคือตู ป.ณ. 333 ปทจ.หลักสี่ ดังนั้น ไปรษณียภัณฑที่จาหนาซองถึงสํานัก
ทะเบียนและวัดผล หรือถึงตู ปณ. 333 ปทจ. หลักสี่ เจาหนาที่ไปรษณียของที่ทําการไปรษณีย
หลักสี่ จะจัดแยกไวใหเปนการเฉพาะ เมื่องานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษาไป
รับมาจากที่ทําการไปรษณียหลักสี่  งานไปรษณียภัณฑของสํานักทะเบียนและวัดผลก็จะไปรับ
ไปรษณียภัณฑทุกชนิดที่มีมาถึงตู ป.ณ. 333 หรือสงตรงถึงสํานักทะเบียนและวัดผล จากสํานัก
บริการการศึกษา แลวนํามาคัดแยกเอกสารตามประเภท เชน เอกสารการสมัครเรียน เอกสาร
การลงทะเบียนเรียน สงใหฝาย/ศูนยที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เอกสารประเภทนี้จะบรรจุในซองที่สํานัก
ทะเบียนและวัดผลกําหนดไวโดยเฉพาะ สวนไปรษณียภัณฑของนักศึกษาที่บรรจุในซอง
จดหมายธรรมดาจะสงใหบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ สํานักทะเบียนและวัดผลเปดซอง 
และคัดแยกนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา หรือ จําแนกเรื่องสงใหฝาย/ศูนยที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตอไป 

 2) ในการสงเอกสารถึงหนวยงานหรือบุคคลภายนอกทุกชนิด รวมทั้งเอกสารที่สง
ถึงนักศึกษาทางไปรษณีย เจาหนาที่ของงานรับ-สงไปรษณียภัณฑของสํานักทะเบียนและวัดผล 
ไปรับไปรษณียภัณฑที่จะสงออก จากสํานักงานเลขานุการและจากทุกศูนย/ฝาย ในสังกัดสํานัก
ทะเบียนและวัดผล นํามาคัดแยกประเภท และแยกเปนปลายทางกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด นับจํานวน นําไปชั่งน้ําหนักเพื่อคิดราคาคาสง บันทึกรายการสงในแบบฟอรม แลว
บรรจุใสถุง แยกตามเขตไปรษณีย  นําสงใหงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา 
ดําเนินการสงใหที่ที่ทําการไปรษณียหลักสี่  

 สํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการ เปนศูนยกลางการรับเอกสารทุกประเภท
ใหกับทุกฝายในสังกัดสํานักวิชาการ แตไมไดรับผิดชอบการสงเอกสารของทุกฝายในสังกัด
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สํานักวิชาการ แตละฝายจัดสงเองทั้งในระบบไปรษณีย โดยประสานงานกับงานไปรษณีย
มหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา หรือสงโดยรถจักรยานยนตของกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี และ/หรือสงโดยรถยนตของสํานักวิชาการ  
 สํานักงานเลขานุการของสํานักคอมพิวเตอร  มีการสงเอกสารทางไปรษณียนอย
มาก การติดตอกับหนวยงานและบุคคลภายนอก เชน การติดตอวิทยากร หรือบริษัทเอกชนที่มี
ความเกี่ยวของดานคอมพิวเตอร นิยมใชวิธีสงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) แตถาเปน
เร่ืองที่จําเปนตองดําเนินการตามระบบราชการ จึงจะจัดทําเปนเอกสารกระดาษและจัดสงโดย
รถจักรยานยนตของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี หรือโดยรถยนตของสํานักคอมพิวเตอร
นําไปสง สวนการรับเอกสารทางอิเล็กทรอนิกสนั้น ถาจะตองมีการนําเสนอผูบังคับบัญชาตาม
ขั้นตอน บุคลากรผูรับผิดชอบการรับเอกสารจะตองพิมพจากเครื่องพิมพ (printer) แลว
ลงทะเบียนรับเพื่อดําเนินการตอไป เหมือนการรับเอกสารตามปกติ 
 2.2.3 การใชเอกสาร  สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบัน รับผิดชอบการ
นําเสนอเอกสารที่รับและลงทะเบียนในระบบเพื่อใหผูบริหารและผูเกี่ยวของไดดําเนินภารกิจ
ตอไป ประเภทเอกสารที่สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน รับผิดชอบในการนําเสนอคือ 
เอกสารเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจของศูนย/ฝายในสังกัด
สํานัก/สถาบัน หรือเปนเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่ตองพิจารณา และเปนการนําเสนอเอกสารถึง
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันสั่งการกอนสงใหบุคลากรที่รับผิดชอบนําเอกสารไปใชในการ
ดําเนินการ  โดยหัวหนางานอํานวยการ และเลขานุการสํานักไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบใน
การบันทึกประเด็นการดําเนินการและระบุศูนย/ฝายหรือบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบในเบื้องตน
กอน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจของผูบริหารในการบันทึกสั่งการ 
  2.2.4 การจัดเก็บเอกสารและการคนหาเอกสาร สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/
สถาบัน รับผิดชอบการจัดเก็บและคนหาเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและเอกสารที่
ไมเกี่ยวของกับภารกิจของศูนย/ฝายใดในสังกัดสํานัก/สถาบัน เชน ระเบียบแนวปฏิบัติตางๆ 
หนังสือเวียนแจงจากหนวยงานอื่นๆ หนังสือโตตอบ เอกสารการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานัก เอกสารการประชุมผูบริหารสํานัก ฯลฯ และเอกสารที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบันและรองผูอํานวยการสํานัก/สถาบันใหจัดเก็บ โดยใชระบบการแบงหมวดหมู
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมถึงใชแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในคูมือการเก็บ
หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529 เอกสารที่จัดเก็บในสํานักงานสวน
ใหญเปนเอกสารในกระแสการใชงาน และเอกสารที่จําเปนตองใชในการอางอิง โดยจัดเก็บใน
ตูเหล็กเก็บเอกสารสี่ล้ินชัก สวนเอกสารที่มีอายุเกินกวา 2 ป ซ่ึงสวนใหญเปนเอกสารสิ้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
87

กระแสการใชงานแลว จะคัดแยกและนํามาบรรจุกลอง หรือมัดเปนกอง แยกเก็บไวตางหาก 
เชน เก็บไวในหองเก็บของ หรือพื้นที่วางอื่นๆภายในอาคารสํานักงาน 

 ผู ใช เอกสารที่ สํานักงานเลขานุการสํานัก /สถาบันรับผิดชอบจัดเก็บ  คือ
ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน รองผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน เลขานุการสํานัก/สถาบัน หัวหนา
ศูนย/ฝาย และบุคลากรที่รับผิดชอบการดําเนินงานในแตละภารกิจ ในการคนหาเอกสาร 
บุคลากรที่รับผิดชอบการเก็บจะดําเนินการให ตามที่ผูตองการใชเอกสารแจงความประสงค 

 จากการสัมภาษณ พบวา เอกสารที่เกิดขึ้นจากการดําเนินภารกิจหลักของสํานัก/
สถาบัน มีการเก็บรักษาเพื่อเปนหลักฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยงานบริหาร
ทั่วไป สํานักงานเลขานุการรับผิดชอบในการจัดทําแหลงอางอิงเอกสารตามหมวดหมูของ
องคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อระบุสถานที่เก็บเอกสาร เนื่องจากเอกสารเหลานี้ 
บางสวนจัดเก็บอยูที่ศูนย/ฝายตางๆ และบางสวนเก็บอยูที่สํานักงานเลขานุการ เมื่อเสร็จสิ้นการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําปแลว จะจัดเอกสารเก็บเขาแฟมตามหมวดหมูเดิม และเก็บ
รักษาไวจนครบอายุการเก็บ จึงคัดแยกออกมาดําเนินการทําลาย 

 จากการศึกษาการจัดเก็บเอกสาร พบวา มี 3 สํานักที่มีการจัดเก็บเอกสารแตกตาง
ไปจากสํานัก/สถาบันอื่น กลาวคือ 
 สํานักงานเลขานุการของสํานักวิชาการ มีการจัดทําปายชื่อแฟมทั้งบนปกหนาแฟม 
และสันแฟม โดยใชสีกําหนดรหัสหมวดหมูเอกสาร จัดวางแฟมเรียงตามสีและตามหมวดหมู
เอกสาร ตามแนวปฏิบัติที่ไดรับจากการฝกอบรมโดยวิทยากรของสํานักงบประมาณ เมื่อป 
2543 
 สํานักงานเลขานุการของสํานักบริการการศึกษา   จากการสัมภาษณ และการ
สังเกต พบวา เอกสารสวนใหญของสํานักงานเลขานุการมีการแยกเก็บ โดยอยูในความ
รับผิดชอบของบุคลากรผูดําเนินงานเรื่องนั้น ไมไดกําหนดหมวดหมูเอกสารอยางเปนระบบ แต
จัดแฟมตามประเภทของเอกสารที่รับผิดชอบ และอยูในดุลพินิจของผูเก็บรักษา จากการ
สอบถามผูเก็บรักษาเอกสาร พบวา เปนความสะดวกของผูเก็บรักษาแตเพียงผูเดียวทั้งในการ
จัดเก็บและหยิบใช คือ เก็บงายดวยหลักเกณฑที่คิดเอง และเขาใจเอง และหยิบใชงายเพราะจํา
ไดวา เก็บไวในแฟมใด แตจากการสัมภาษณผูเกี่ยวของ พบวา มีปญหาในการคนหาเอกสาร ถา
ผูเก็บรักษาเอกสารไมอยู หรือไมมาปฏิบัติงาน ผูรวมงาน หรือผูบังคับบัญชาที่ตองการใช
เอกสารในเวลานั้น ไมสามารถคนหา หรือนําเอกสารออกมาใชงานได ตองสอบถามผูเก็บรักษา
ทางโทรศัพท หรือรอจนกวาผูเก็บรักษามาปฏิบัติงาน หรือถาเปนเรื่องเรงดวน ตองติดตอขอ
ฉบับสําเนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาดําเนินการไปกอน 
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 สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปนสํานักเดียวที่สํานักงานเลขานุการไมไดใช
หมวดหมูเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เนื่องจากผูรับผิดชอบการจัดเก็บเอกสารพิจารณา
วา เอกสารสวนใหญที่สํานักงานเลขานุการจัดเก็บมีไมครบตามหมวดหมูเอกสารที่มหาวทิยาลยั
กําหนด จึงกําหนดหมวดหมู เอกสารขึ้นมาใหมใชเฉพาะจัดเก็บเอกสารของสํานักงาน
เลขานุการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การเงิน 

1.1 ยืมเงินสํารองจาย 
 หมวดที่ 2 คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
     2.1 คําส่ังมหาวิทยาลัย 
    2.2 คําส่ังสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 2.3 ประกาศมหาวิทยาลัย 
    2.4 ประกาศสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
     2.5 ระเบียบ/ขอบังคับ/แนวปฏิบัติ/หลักเกณฑ 
 หมวดที่ 3 การดําเนินงานของศูนย/ฝาย 

3.1 สํานักงานเลขานุการ 
3.2  ฝายจัดระบบฯ 
3.3 ศูนยโสตทัศนศึกษา 
3.4 ศูนยบริการการสอนทางวิทยแุละโทรทัศน/คณาจารย 
3.5 ศูนยผลิตภาพยนตรและภาพถายเพื่อการศึกษา/ศูนยคอมพิวเตอรชวยสอน 
3.6 ฝายวิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร 
3.7 ขออนุมัติปฏิบัติงานลวงเวลา(ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีการศึกษาอนุมัติ) 
3.8 ขออนุมัติปฏิบัติงานลวงเวลาเปนกรณีพิเศษ(อธิการบดีอนุมัติ) 
3.9 เรื่องที่เสนออธิการบดีอนุมัติ 
3.10 แจงซอม 

 หมวดที่ 4 หนงัสือออกภายใน/ภายนอก 
   4.1 กองคลัง 
      4.2 กองพัสด ุ
  4.3 กองกลาง 
   4.4 กองแผนงาน 
  4.5 กองการเจาหนาที ่
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  4.6 เชิญเปนวทิยากร/ผูดําเนนิรายการ 
  4.7 ขอความอนุเคราะหใชสถานที่ 
  4.8 หนังสือตอบขอบคุณ 
  4.9 แจงรายชื่อเจาหนาที่โสตฯ 
  4.10 ขอนักเทคโนฯ/แจงรายชื่อนักเทคโนฯ 
  4.11 ขออนุมัติรถยนตไปราชการตางจังหวดั 
  4.12 หนังสือรับรอง 
  4.13 ขออนุมัติแตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
  4.14 หนังสือออกภายนอก 
  4.15 หนังสือโตตอบ 
  4.16 แจงรายชือ่ผูแทนในคณะทํางาน 
  4.17 อบรม/สัมมนา/ทุน 
  4.18 อนุญาตใหเปนวิทยากร 
  4.19 ประกันคณุภาพ 
  4.20 ขออนุมัติบุคลากรไปราชการตางจังหวัด (สําเนา)  
 หมวดที่ 5 หนงัสือเขาภายใน/ภายนอก 
              5.1 ขอความอนุเคราะหอุปกรณโสตฯพรอมเจาหนาที ่
              5.2 หนังสือขอความอนุเคราะหใหสํานักเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการ 
              5.3 ขอเยี่ยมชม 
              5.4 หนังสือเขาภายนอก มสธ. 
              5.5 หนังสือเขาภายใน 
              5.6 สหกรณออมทรพัย 
              5.7 กบข. 
              5.8 ของดรายการเพือ่ถายทอดเสียง/ยืนยันใหตอสัญญาเชาเวลาออกอากาศ 
 หมวดที่ 6 หนงัสือเวียน 
              6.1 สําเนาหนังสือสิทธิในการเบิกคาเชาบาน 
              6.2 สําเนาหนังสือการเบิกเงินสวัสดิการเกีย่วกับการศึกษาบุตร 
              6.3 สําเนาหนังสือการเบิกคาพยาบาล 
              6.4 สําเนาหนังสือการเบิกจายๆตางๆ 
              6.5 สําเนาหนังสือเวยีนแจงอ่ืนๆ 
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 หมวดที่ 7 ปดประกาศ 
 หมวดที่ 8 งานพิธีตางๆ  
             8.1 ปริญญาบัตร 
              8.2 สถาปนา 
 การเปรียบเทียบหมวดหมูเอกสารที่เปนหมวดใหญที่สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
กําหนด กับหมวดหมูเอกสารที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติในการจัดเก็บ
เอกสาร สามารถนําเสนอเปนตารางดังนี้ 
ตารางที่ 10 การเปรียบเทียบหมวดหมูเอกสารของมหาวิทยาลัยกับหมวดหมูเอกสารของ
สํานักงานเลขานุการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 

หมวดหมูเอกสารของมหาวิทยาลัย หมวดหมูเอกสารของสํานักงานเลขานุการ สํานัก
เทคโนโลยีการศึกษา 

หมวด 1 การเงิน การงบประมาณ 
หมวด 2 คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ มติ ครม.   พรบ. 

พรก. พรฎ. ฯลฯ 
หมวด 3 หนังสือเวียน และโตตอบ 
หมวด 4 บริหารทั่วไป 
หมวด 5 บริหารบุคคล 
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด 
หมวด 7 ประชุม 
หมวด 8  ฝกอบรม สัมมนา ดูงาน การศึกษาตอ 
หมวด 9  วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
หมวด 10  สถิติและรายงาน 
หมวด 11 โครงการ แผนงาน วิจัย 
หมวด 12  หลักสูตร 
หมวด 13  นักศึกษาและบัณฑิต 
หมวด 14  พิธีการ 
หมวด 15  บริการการศึกษา 
หมวด 16  เสริมประสบการณ 
หมวด 17  บริการชุมชน 
หมวด 18  สื่อการศึกษา 
หมวด 19  กิจกรรมพิเศษ 

หมวดที่ 1 การเงิน 
หมวดที่ 2 คําสั่ง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
หมวดที่ 3 การดําเนินงานของศูนย/ฝาย 
หมวดที่ 4 หนังสือออกภายใน/ภายนอก 
หมวดที่ 5 หนังสือเขาภายใน/ภายนอก 
หมวดที่ 6 หนังสือเวียน 
หมวดที่ 7 ปดประกาศ 
หมวดที่ 8 งานพิธีตางๆ  
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 จากการเปรียบเทียบหมวดหมูเอกสาร พบวา มีหมวดหมูที่เหมือนกัน คือ หมวด 1 
การเงิน หมวด 2 คําสั่งระเบียบ ขอบังคับ ฯ และหมวด 14 ของมหาวิทยาลัย เหมือนกับหมวดที่ 
8 ของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา คือ หมวดงานพิธี สวนหมวดที่ 6 ของสํานักเทคโนโลยี
การศึกษาเปนหมวดหนังสือเวียน คลายหมวด 3 ของมหาวิทยาลัย แตไมรวมหนังสือโตตอบ  
หมวดหนังสือโตตอบของสํานักงานเลขานุการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปนหมวดยอยใน
หมวดที่ 4 จากการสัมภาษณ พบวา การกําหนดไมใหมีหมวดหมูเอกสารมากเกินความจําเปน 
ทําใหมีความสะดวกในการจัดเก็บและการคนหาเอกสาร 
 2.2.5 การโอนเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ จากการสัมภาษณ พบวา 
มีสํานักงานเลขานุการเพียง 2 สํานักที่โอนเอกสารสิ้นกระแสการใชงานไปฝากเก็บที่หนวย
เอกสารราชการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี คือ สํานักงานเลขานุการ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษา และสํานักงานเลขานุการ สํานักพิมพ แตไมไดโอนทุกป ประมาณ 2-3 ป จึงโอนครั้ง
หนึ่ง ขึ้นอยูกับปริมาณของเอกสาร และพื้นที่ที่จัดเก็บเอกสารภายในสํานักงานเลขานุการ สวน
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันอื่นๆ ไมมีการโอนเอกสารไปฝากเก็บดวยเหตุผลวา ไมมี
บุคลากรที่มีเวลาเพียงพอในการคัดเลือกเอกสาร จัดเอกสารบรรจุในกลองเก็บเอกสาร และ
จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ เพราะเปนงานที่ตองใชเวลา เนื่องจากบุคลากรที่มีอยูตางตองปฏิบัติ
ภารกิจหลักประจําวันใหเสร็จในแตละวัน ซ่ึงเปนงานที่ตองการความเรงดวนและมีความสําคัญ
มากกวาการจัดการเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน 

 2.2.6 การทําลายเอกสาร  สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันมีกิจกรรมการ
ทําลายเอกสาร 2 รูปแบบ คือ การทําลายเอกสารราชการ เปนการทําลายเฉพาะเอกสารที่
สํานักงานเลขานุการฝากเก็บไวที่หนวยเอกสารราชการ เมื่อครบอายุการเก็บ หนวยเอกสาร
ราชการจะดําเนินการทําลายตามขั้นตอนที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 (กองกลาง 2529: 74) จากการสัมภาษณ พบวา หลายหนวยงานไมนิยม
โอนเอกสารไปฝากเก็บ หรือสงเอกสารทําลายตามระเบียบ เนื่องจากการโอนเอกสารไปฝาก
เก็บที่หนวยเอกสารราชการ  ผูรับผิดชอบเอกสารจะตองจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ และ/หรือหาก
ไมฝากเก็บ แตประสงคจะสงเอกสารใหหนวยเอกสารราชการดําเนินการทําลาย จะตองจัดทํา
บัญชีหนังสือขอทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 โดย
ลงรายการเอกสารทุกฉบับ ซ่ึงเปนงานที่ตองใชเวลามากในการจัดทํา จากแบบสํารวจเบื้องตน 
พบวา มีเพียง 2 สํานักที่มีการโอนเอกสารไปฝากเก็บและฝากทําลายที่หนวยเอกสารราชการ คือ 
สํานักงานเลขานุการของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา และสํานักงานเลขานุการของสํานักพิมพ 
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 การทําลายเอกสารอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนใน
ราชการ (ไมใชเอกสารราชการ) ซ่ึงงานสารบรรณ กองกลางรับผิดชอบดําเนินการ โดยแตละ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันจะประสานงานกับทุกศูนย/ฝายภายในสํานัก/สถาบัน ให
คัดเลือกเอกสารที่ตองการทําลาย นํามารวบรวมไว โดยที่ผูรับผิดชอบเอกสารไมตองจัดทําบัญชี
เอกสารที่ตองการทําลาย จากนั้นจึงแจงใหงานสารบรรณ กองกลาง รับเอกสารไปดําเนินการ
ทําลาย เอกสารราชการของสํานัก/สถาบันอื่นๆ ซ่ึงไมเคยโอนไปฝากเก็บที่หนวยเอกสาร
ราชการ พบวามีการคัดเลือกทําลายไปพรอมกับการทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนในราชการ 
แมวาวิธีการนี้เปนวิธีการกําจัดเอกสารที่สะดวก แตเปนการทําลายเอกสารที่ไมไดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  

 จากการสัมภาษณ  พบวา  มีบางสํ านักที่มีการดํ า เนินการทําลายเอกสาร
นอกเหนือจากการทําลายใน 2 รูปแบบดังกลาว คือ สํานักทะเบียนและวัดผลมีการทําลาย
ขอสอบปละ 4 ครั้ง และมีการคัดเลือกเอกสารทั่วไปที่ตองการทําลาย สงทําลายพรอมกับ
ขอสอบดวย สวนสํานักพิมพ มีการทําลายตามโครงการ 5ส ของสํานักพิมพ โดยแจงใหแตละ
ฝายคัดเลือกเอกสารที่ตองการทําลายแลวจัดสงใหสํานักงานเลขานุการสํานัก เพื่อรวบรวม
นําไปยอยดวยเครื่องยอยภายในโรงพิมพของสํานักพิมพ การทําลายเอกสารดังกลาวนี้จึงรวม
การทําลายเอกสารราชการโดยไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 เชนกัน 
 
2.3 ผลลัพธ (Output) 

ผลลัพธที่เกิดจากปจจัยนําเขาที่ไดรับ นําไปสูกระบวนการจัดการเอกสารของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน ทําใหเกิดเอกสารที่ใชประโยชนในการบริหารและ
ดําเนินงานตามภารกิจหลักของสํานัก/สถาบัน เปนเอกสารหรือหนังสือราชการที่จัดทําขึ้นตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และจัดเก็บไวที่หนวยงานที่เปน
เจาของภารกิจ เอกสารภารกิจหลักที่สําคัญของสํานัก/สถาบันใชเปนเอกสารหลักฐาน
ประกอบการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําป ประกอบดวย เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้ง
สํานัก และวิสัยทัศน  เอกสารเกี่ยวกับการบริหารสํานัก การพัฒนาระบบงานสํานัก แผนปฏิบัติ
การและแผนงานงบประมาณประจําป และเอกสารที่เกิดจากการดําเนินภารกิจหนาที่ของ
สํานัก/สถาบันตางๆ ดังนี้ 
   2.3.1 เอกสารภารกิจหลักของสํานักทะเบยีนและวดัผล 
  1. เอกสารเกี่ยวกับภารกิจและการพัฒนาคณาจารยประจําสํานักทะเบียนและวัดผล 
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  2. เอกสารเกี่ยวกับการรับสมัครและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
  3. เอกสารเกี่ยวกับระบบและการดําเนินงานการออกขอสอบ การจัดสอบ การ
วัดและประเมนิผลการศึกษาของนักศึกษา 

 4. เอกสารเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 5. หลักฐานเอกสารสําคัญของนักศึกษาที่เกี่ยวของกับกระบวนการการศึกษา 
 6. เอกสารเกี่ยวกับการวิจยัของสํานักทะเบยีนและวดัผล 
 7. เอกสารเกี่ยวกับการใหบริการจัดสอบตางๆแกหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 8. เอกสารเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัย 
 9. เอกสารเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักและประชุม

ผูบริหารของสํานักทะเบียนและวัดผล 
 10. เอกสารเกีย่วกับการพัฒนาบุคลากรของสํานักทะเบยีนและวัดผล 

   2.3.2  เอกสารภารกิจหลักของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการผลิตส่ือการศึกษา 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการผลิตรายการและการออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียง
เพื่อการศึกษา 
   3. เอกสารเกี่ยวกับการผลิตรายการและการออกอากาศทางวิทยุโทรทัศนเพื่อ
การศึกษา 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการใหบริการโสตทัศนูปกรณเพื่อการเรียนการสอน 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตรและภาพถายเพื่อการศึกษา 
  2.3.3 เอกสารภารกิจหลักของสํานักบริการการศึกษา 

  1. เอกสารเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนักศกึษาประจําป 
 2. เอกสารเกี่ยวกับการสอนเสริมและการฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
 3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดสงสื่อการสอนทางไปรษณยี 
 4. เอกสารเกี่ยวกับการแนะแนวการศกึษาและอาชีพ 
 5. เอกสารเกี่ยวกับการจัดกจิกรรมนักศึกษาและชมรมนกัศึกษา 
 6. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการความรวมมือกับชุมชนและ

หนวยงานภายนอก 
  2.3.4  เอกสารภารกิจหลักของสํานักวิชาการ 
  1. เอกสารเกี่ยวกับคูมือนักศึกษาและเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาตางๆ  
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  2. เอกสารเกีย่วกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตส่ือส่ิงพิมพชุดวิชา
ระดับปริญญาตรี และบัณฑติศึกษา 

 3. เอกสารเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการการเปนบรรณาธิการชุดวิชา 
 4. เอกสารเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการสอนระดับอุดมศึกษา 
 5. เอกสารเกี่ยวกับการบรรยายเรื่องการศึกษาทางไกลของประเทศนิวซีแลนด 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และโครงการพัฒนาคณาจารยในระบบการสอนทางไกล 
 6. เอกสารเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับทุนจากกองทุน มสธ. 12 ป  
 7. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานทุนการศึกษาประเภทตางๆ 
 8. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานจัดฝกอบรมประสบการณวิชาชีพ 
 9. เอกสารเกี่ยวกับการผลิต/ปรับปรุงชุดวชิา 
 10. เอกสารเกีย่วกับการสงเสริมการแตงตํารา 
 11. เอกสารเกีย่วกับการจัดกจิกรรมทางวิชาการ 
 12. เอกสารเกีย่วกับการประชุมสภาวิชาการ 

 2.3.5 เอกสารภารกิจหลักของสํานักบรรณสารสนเทศ 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานมุม มสธ.และหองสมุดสาขา 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานวัสดุสารสนเทศ และการใหบริการ
สารสนเทศตางๆ 
  3. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานฐานขอมูล สารสนเทศออนไลนและระบบ
หองสมุดอิเล็กทรอนิกส 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานบริการสื่อการศึกษา 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานความรวมมือระหวางหองสมุด 
  6. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิการจัดนิทรรศการและกจิกรรมของหองสมุด 
  7. เอกสารเกี่ยวกับการอนุรักษหนังสือ จัดหาทรัพยากรหองสมุดและการซอม
วัสดุหองสมุด 
  8. เอกสารการปฏิบัติงานบริการจดหมายเหต ุ
 2.3.6 เอกสารภารกิจหลักของสํานักพิมพ 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการแนะนําสํานักพิมพและการขอเขาเยี่ยมชมกิจการของ
สํานักพิมพ 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดพิมพเอกสารการสอบ เอกสารการสอน ชุดวิชา ตาํรา 

 3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดพมิพหนังสืออนรัุกษ และการเผยแพร 
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  4. เอกสารเกี่ยวกับการใหบริการการพิมพแกหนวยงานตางๆ 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการจัดจําหนายเอกสารการสอนและของที่ระลึก 

 6. เอกสารเกี่ยวกับการเงนิ บญัชี พัสดุของสํานักพิมพ 
  7. เอกสารเกี่ยวกับการใหความรวมมือในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2.3.7 เอกสารภารกิจหลักของสํานักการศกึษาตอเนื่อง 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมประจําป 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการจัดบรกิารผลิตส่ือการฝกอบรม 
  3. เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพรความรูสูประชาชนผานสือ่ตางๆ 
  4. เอกสารเกี่ยวกับกจิกรรมโครงการสัมฤทธิบัตร 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานกิจกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.3.8 เอกสารภารกิจหลักของสํานักคอมพิวเตอร 
  1. เอกสารเกี่ยวกับการสนับสนุนการประมวลผลระบบงานทะเบยีนนกัศึกษา
แบบออนไลน 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลและประมวลผลจัดทํารายงานประเภทตางๆ 
  3. เอกสารเกี่ยวกับงานบรกิารตรวจกระดาษคําตอบ และประมวลผลสอบ 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน 
 2.3.9 เอกสารภารกิจหลักของสํานักบัณฑติศึกษา 
  1. เอกสารเกี่ยวกับคูมือตางๆของนักศึกษาระดับบณัฑิตศกึษา 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการพฒันาหลักสูตร/ประเมินหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 
  3. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการแกนกัศึกษา 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสัมมนาเสริม/เขมชุดวิชา วิทยานิพนธ 
การศึกษาคนควาอิสระ ประสบการณมหาบัณฑิต วิชาชีพมหาบัณฑิต 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิการสอบตางๆ 
  6. เอกสารเกี่ยวกับทุนการศกึษาประเภทตางๆ 
  7. เอกสารเกี่ยวกับวิทยานิพนธของนักศึกษา 
  8. เอกสารเกี่ยวกับผลงานวจิยัของสํานักบณัฑิตศึกษา 
  9. เอกสารเกี่ยวกับความรวมมือกับสถาบัน/หนวยงานตางๆ เชน มหาวิทยาลัย
ชารลสเติรท ออสเตรเลีย เทสโกโลตัส วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร กรมราชทัณฑและ
สถาบันพระปกเกลา 
 2.3.10 เอกสารภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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  1. เอกสารเกี่ยวกับโครงการวิจัย 
  2. เอกสารเกี่ยวกับการบรหิารงานวิจยั 
  3. เอกสารเกี่ยวกับทุนอดุหนนุการวจิัย 
  4. เอกสารเกี่ยวกับการจัดฝกอบรมใหความรูดานการวิจัยแกบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานฐานขอมูลงานวิจยั 
  6. เอกสารเกี่ยวกับการเผยแพรผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 
 

3.ระบบการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
  ในการศึกษาระบบการบริหารงานการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา ผูวิจัยศึกษาโดยอิงหลักการบริหารเชิงระบบ เชนเดียวกับการศึกษาระบบการ
บริหารงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน คือ พิจารณาจากปจจัย
นําเขา (Input) กระบวนการจัดการเอกสาร (Process) และผลลัพธ (Output) ตามลําดับดังนี้ 

3.1 ปจจัยนําเขา (Input)   
  การบริหารงานการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีปจจัยนําเขา 
ที่สําคัญดังนี้  
  3.1.1 วัสดุอุปกรณและครุภัณฑสําหรับงานการจัดการเอกสาร  จากแบบสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนและจากการสังเกต พบวา ประเภทและชนิดของวัสดุอุปกรณและครุภัณฑที่
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา ใชในการจัดการเอกสาร เปนประเภทและชนิดเดียวกันกับของ
สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน วัสดุอุปกรณไดแก เครื่องเขียน เครื่องใชในสํานักงาน แฟม
เสนอเอกสารนานาประเภท แฟมสันกวาง 3 นิ้ว แฟมหวงรอย (สัน 1 นิ้ว) แฟมปกออน แฟม
แขวน ฯลฯ สวนครุภัณฑที่ใชในการจัดการเอกสาร ไดพิจารณาจากจํานวนครุภัณฑทั้งหมด
ของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา เนื่องจากทุกภาระงานใชครุภัณฑรวมกันเกือบทั้งหมด 
ประเภทและชนิดของครุภัณฑสําหรับการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
นําเสนอเปนตารางไดดังนี้ 
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ตารางที่   11    จํานวนครุภณัฑท่ีใชในการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
หนวยเลขานุการกจิ
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ลิ้น
ชัก

 

ศิลปศาสตร      
ศึกษาศาสตร  
วิทยาการจัดการ 
นิติศาสตร     
เศรษฐศาสตร   
วิทยาศาสตรสุขภาพ  
คหกรรมศาสตร 
รัฐศาสตร  
สงเสริมการเกษตรฯ  
นิเทศศาสตร   
วิทย-เทคโนฯ  
พยาบาลศาสตร 

7 
8 
8 
7 
7 
8 
2 
6 
6 
7 
4 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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2 
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2 
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1 
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1 
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3 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
5 
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5 
6 
- 

- 
- 
2 
2 
- 
1 
2 
3 
- 
3 
3 
2 

2 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 

 
 การพิจารณาจํานวนครุภัณฑที่ใชในการจัดการเอกสาร  พบวา แตละหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชามีเคร่ืองสแกนเนอร และเครื่องถายเอกสารจํานวน 1 เครื่องเทากัน 
ยกเวนหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพที่มีเครื่องสแกนเนอรซ่ึงไดรับบริจาค
จากนักศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 1 เครื่อง เครื่องพิมพ (printer) โดยเฉลี่ยมีหนวยงานละ 2 เครื่อง หนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตรมีเครื่องพิมพ (printer) จํานวนนอยที่สุดคือ 1 เครื่อง ซ่ึงไม
พอใช เครื่องโทรสารสวนใหญมีหนวยงานละ 1 เครื่อง จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่นําเสนอใน
ตารางที่ 11 เปนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ หนวยเลขานุการกิจหลาย
หนวยไดมีการยืมเครื่องคอมพิวเตอรของอาจารยมาใช จึงไมประสบปญหาเครื่องไมพอเพียง*  
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ พบวา หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและ
สหกรณยังตองการเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหมเพิ่ม เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เปนรุนเกามาก  

                                                        
* คณาจารยทุกคนของแตละสาขาวิชาจะไดรับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรประจําหองพักอาจารยคนละ 1 เครื่อง ซ่ึงอาจารยบางคน
มีเครื่องคอมพวิเตอรสวนตัวประเภทโนตบุก หรอืหองพักบางหองไมมีอาจารยอยูประจาํ ดังนั้น เพือ่ใหมีเครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอ
ในการใชงาน หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาสวนใหญขอยืมเครื่องคอมพิวเตอรของอาจารยท่ีวาง มาใชปฏิบัติงาน   
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 ครุภัณฑสําหรับเก็บเอกสารมีหลายประเภท  จากการสังเกต  พบวา  หนวย
เลขานุการกิจทุกสาขาวิชาจัดเก็บแฟมเอกสารที่ใชในการดําเนินภารกิจไวบนชั้นวางเอกสารซึ่ง
เปนชั้นเปด อยูในพื้นที่สํานักงาน มีการเก็บแบบฟอรมตางๆไวในตูเหล็ก 15 ล้ินชัก และเก็บ
วัสดุสํานักงานไวในตูเหล็ก 2 บานประตู สวนตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ล้ินชักใชเก็บเอกสารเฉพาะ 
เชน แฟมประวัติบุคลากร แฟมประวัตินักเรียนทุนมหาวิทยาลัย และยังมีตูบานกระจก ตูไมเตี้ย 
ขนาดตางๆ สําหรับเก็บหนังสือ หรือเอกสารที่เย็บเปนรูปเลม เปนตน ครุภัณฑเหลานี้ สวน
ใหญบรรจุเอกสารและหนังสือจนเต็มแนน ไมมีที่วาง จากการสัมภาษณ พบวา แตละหนวยงาน
มีความตองการพื้นที่และครุภัณฑสําหรับเก็บเอกสารเพิ่มขึ้น 
  3.1.2 เงินงบประมาณสําหรับงานการจัดการเอกสาร จากการศึกษาเอกสาร
งบประมาณรายจายเงินรายไดประจําปของมหาวิทยาลัยในสวนของหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา พบวา งบประมาณสําหรับงานการจัดการเอกสารไดมาจากงบประมาณเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงจัดใหเปน 2 ประเภทเชนเดียวกับสํานักงานเลขานุการสํานักสถาบัน คือ 
งบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดตั้งรวมไวเปนงบรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อบริการทุกหนวยงาน และ
งบประมาณสําหรับงานการจัดการเอกสารจากการตั้งงบประมาณประจําปของสาขาวิชา ในชื่อ 
“กิจกรรมจัดการศึกษา สาขาวิชา...........” ในสวนของงานการจัดการเอกสารจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณสําหรับคาสําเนาเอกสาร คาลวงเวลา คาครุภัณฑและวัสดุที่เปนความ
ตองการเฉพาะของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  เชนเดียวกับการจัดสรรงบประมาณใหกับ
สํานักงานเลขานุการ สํานัก/สถาบัน   
 หนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชาไดรับการจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่
ใกลเคียงกัน การจัดสรรงบประมาณคาสําเนาเอกสาร ขึ้นอยูกับปริมาณการผลิตเอกสารในแต
ละป โดยพิจารณาจากจํานวนเงินที่เสนอขอ ประกอบกับการใชจายเงินงบประมาณของปที่ผาน
มา และวงเงินที่มหาวิทยาลัยมีอยู  ซ่ึงสวนใหญไมไดรับการจัดสรรเต็มวงเงินตามที่เสนอขอ  
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาตองแกปญหานี้โดยขอเพิ่มในชวงกลางปงบประมาณบาง หรือตัด
รายการผลิตเอกสารลงใหไดจํานวนที่พอดีกับวงเงินบาง บางสาขาวิชา เชน สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชานิเทศศาสตรมีเงินบริจาคจํานวนหนึ่ง จากนักศึกษาหรือ
บัณฑิต ที่มอบใหเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสาขาวิชา ซ่ึงนํามาซื้อครุภัณฑเพิ่มขึ้นได สวน
คาลวงเวลาไดรับการจัดสรรเฉลี่ยสาขาวิชาละ 20,000 บาท หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาสงวน
ไวใชในโอกาสที่มีการจัดงาน หรือการจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาของสาขาวิชา และ
ไมนํามาใชในการปฏิบัติงานประจําวัน จากการสัมภาษณ พบวา หนวยเลขานุการกิจบาง
สาขาวิชา บุคลากรตองมาสะสางภาระงานประจําวัน เชน การคัดแยกเอกสารสิ้นกระแสการใช
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งานประจําป การจัดแฟมเอกสารในกระแสการใชงาน หรือการคัดเลือกเอกสารเพื่อสงทําลาย 
ในวันหยุดราชการเปนบางครั้ง โดยไมรับคาลวงเวลา  
 3.1.3 บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร ในหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร มีตําแหนง เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป พนักงานธุรการ  เจาหนาที่บันทึกขอมูล และลูกจางชั่วคราว จากการสัมภาษณ พบวา 
บุคลากรทุกคนที่รับผิดชอบงานการจัดการเอกสารเปนงานประจํา  จะตองรับผิดชอบงานดาน
อ่ืน ๆ ของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาดวย จํานวนและตําแหนงของบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
การจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา นําเสนอเปนตารางดังนี้ 
ตารางที่   12   บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 

หนวยเลขานุการกิจ เจาหนาที่บริหารงาน
ท่ัวไป 

พนักงาน
ธุรการ 

เจาหนาที่บันทึก
ขอมูล 

ลูกจาง
ฯ 

รวม 

สาขาวิชาศิลปศาสตร 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชานิติศาสตร 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชาสงเสริม
การเกษตรฯ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
สาขาวิชาวิทย-เทคโนฯ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
 

1 
1 
2 

1 
- 
1 
1 
1 
- 
 
- 
1 
1 
 
1 
- 
- 

3 
5 
3 
3 
3 
4 
 
3 
3 
3 
 
3 
2 
1 

6 
8 
6 
6 
6 
6 
 

6 
6 
6 
 

6 
4 
4 

 
 บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป จํานวน 1 คนของหนวยเลขานุการกิจ
ทุกสาขาวิชา คือ ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยเลขานุการกิจ แตในหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาศึกษาศาสตรมีบุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปอีก 1 คน ทําหนาที่ผูชวย
หัวหนาหนวยเลขานุการกิจ สวนพนักงานธุรการของหนวยเลขานุการกิจทุกสาขาวิชา คือ ผูมี
หนาที่โดยตรงในการปฏิบัติงานสารบรรณ รับผิดชอบการดําเนินงานเอกสารตามระบบการ
จัดการเอกสาร ภายใตความควบคุมดูแลของหัวหนาหนวยเลขานุการกิจ และผูชวยหัวหนา
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หนวยเลขานุการกิจ (ถามี) สําหรับเจาหนาที่บันทึกขอมูล ซ่ึงมีเพียงบางสาขาวิชานั้น มีหนาที่
ความรับผิดชอบโดยตําแหนง คือ การพิมพเอกสารทุกประเภทของหนวยงาน แตจากการ
สัมภาษณ พบวา เจาหนาที่บันทึกขอมูลของทุกสาขาวิชาจะตองปฏิบัติงานดานอื่นๆเปนภาระ
งานเสริมดวย รวมทั้งเปนผูชวยพนักงานธุรการปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร  สาขาวิชาใดไมมี
บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล อาจมอบใหพนักงานธุรการ หรือลูกจางชั่วคราว 
รับผิดชอบการพิมพเอกสารของหนวยงานดวย  แตสวนใหญ บุคลากรทุกคนในหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาจะพิมพเอกสารในงานที่ตนเองรับผิดชอบดําเนินงาน   
 เนื่องจากการขอเพิ่มอัตรากําลังของแตละหนวยงานถูกจํากัดโดยมหาวิทยาลัยอนุมัติ
การจางบุคลากรเทาที่จําเปน ในขณะที่หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาตองการบุคลากรเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการเปดสอนหลักสูตรตางๆ หนวยเลขานุการกิจทุกสาขาวิชา
ตองใชวิธีการบริหารงานแบบเดียวกัน คือ บุคลากรทุกคนไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานที่
เปนภารกิจหลักประจํา แตหากบุคลากรคนใดลาหยุด หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดในขณะนั้น 
บุคลากรคนอื่นๆจะตองชวยปฏิบัติงานแทนกันไดทันทีทุกคน หรือถาหนวยงานมีกิจกรรมที่
ตองดําเนินการนอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจําวัน เชน การจัดประชุมทางวิชาการ การจัด
ฝกอบรม สัมมนา ตางๆ บุคลากรทุกคนตองระดมกําลังชวยกันดําเนินกิจกรรมเฉพาะหนานั้น
ใหสําเร็จลุลวง โดยที่ภารกิจงานประจําวันไมเสียหาย 
 ดังนั้น ดวยความจํากัดของบุคลากร ทุกหนวยงานจึงตองใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงานที่จําเปนเรงดวนในแตละวันมากกวางานการจัดเก็บเอกสาร การจัดแฟมเอกสาร การ
คัดแยกเอกสารที่ครบอายุการเก็บเพื่อดําเนินการทําลาย ซ่ึงถือเปนงานรอง ที่จะดําเนินการเมื่อมี
เวลาวาง จากการสังเกต และสอบถามผูปฏิบัติงาน พบวา สวนใหญผูปฏิบัติงานไมมีเวลาอยาง
เต็มที่ในการทํางานจัดเก็บเอกสาร จัดแฟมเอกสาร หรือคัดแยกเอกสารที่ครบอายุการเก็บเพื่อ
ดําเนินการทําลาย และเชื่อวาถามีเวลาเพียงพอ หรือเพิ่มจํานวนผูชวยปฏิบัติงาน จะทําให
คุณภาพของงานดีกวาที่เปนอยู 
 3.1.4 เอกสารกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร  จากคําตอบแบบสํารวจขอมูล
เบื้องตน และจากการสัมภาษณ พบวา หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาไมมีการจัดทําเอกสาร
กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารเปนลายลักษณอักษร แตใชกฎ ระเบียบ และแนว
ปฏิบัติ ชุดเดียวกับของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน คือ 

   1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                
   2) คูมือการเกบ็หนังสือราชการของมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.        

2529                                  
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   3) พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    
   4) ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544           
  5) คูมือแนะนาํการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูใชงาน 

 พ.ศ. 2547     
 นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการฝกอบรม เร่ือง ”การ

จัดเก็บเอกสารใหมีประสิทธิภาพ” ตามที่สํานักงานเลขานุการ สํานักวิชาการ ไดจัดฝกอบรม
บุคลากรสํานักวิชาการ และบุคลากรหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา เมื่อ ป 2543   โดยวิทยากร
จากสํานักงบประมาณ มีสาระสําคัญเรื่อง การจัดหมวดหมูเอกสาร (ซ่ึงเปนหมวดหมูเดิมตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดใหถือปฏิบัติ) และวิธีการจัดแฟมเอกสารดวยการกําหนดสีตามหมวด
เอกสารและใชกระดาษสีประจําหมวดหมูติดสันแฟมเอกสาร ซ่ึงหนวยเลขานุการกิจทุก
สาขาวิชาไดปรับปรุงการจัดแฟมเอกสารโดยใชรหัสสีเหมือนกัน 
  แมสาขาวิชานิติศาสตรไดออกระเบียบสาขาวิชานิติศาสตร วาดวย งานธุรการของ
สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 มีสาระสําคัญคือ กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกตําแหนงในหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชานิติศาสตร และภาระ
งานอื่นๆที่ตองปฏิบัติ และระเบียบฉบับดังกลาวนี้ไดเปนตนแบบระเบียบสาขาวิชารัฐศาสตร 
วาดวย  งานธุรการของสาขาวิชารัฐศาสตร พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 เมษายน  2544 ซ่ึงมี
สาระสําคัญคลายคลึงกันทุกขอ แตปจจุบัน หนวยเลขานุการกิจทั้ง 2 สาขาวิชา ไมไดนําระเบียบ
ดังกลาวมายึดเปนแนวปฏิบัติ เพราะจํานวนบุคลากร และภาระงานมีความแตกตางจากเดิม แต
ใชวิธีการปรับระบบการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน           
  3.1.5 พื้นที่ทํางาน ที่ทําการของทุกสาขาวิชา อยูในอาคารเดียวกัน คือ อาคาร
วิชาการ 3  การศึกษาขอมูลขนาดของพื้นที่ทํางานของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา โดยคาํนวณ
เปนตารางเมตร พบวา หนวยเลขานุการกิจเกือบทุกสาขาวิชามีขนาดของพื้นที่ทํางานเทากัน แต
สาขาวิชาที่กอตั้งมานานและเปดสอนหลายหลักสูตรจะไดรับการจัดสรรพื้นที่ทํางานเปน 2 เทา 
  ปริมาณพื้นที่ทํางานทั้งหมดของหนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชานําเสนอเปน
ตารางไดดังนี้   
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ตารางที่ 13    ปริมาณพืน้ท่ีทําการทั้งหมดของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
 

หนวยเลขานุการกิจ                   ปริมาณพื้นที่ทํางาน 
สาขาวิชาศิลปศาสตร 112 ตารางเมตร 
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 112 ตารางเมตร 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 112 ตารางเมตร 
สาขาวิชานิติศาสตร 112 ตารางเมตร 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชารัฐศาสตร 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชาวิทย-เทคโนฯ 56 ตารางเมตร 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 56 ตารางเมตร 

  
  จากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา ทุกกลุมงานภายในหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาทุกสาขาวิชาใชพื้นที่ทํางานรวมกัน  ไมมีการกําหนดพื้นที่ที่ใชทํางานการจัดการ
เอกสารโดยเฉพาะ มีเคานเตอรกั้นรอบพื้นที่สํานักงาน ดานหลังเคานเตอรวางโตะทํางานจน
เต็มพื้นที่ เวนชองทางเดินเขาออกเปนชองเล็กๆขนาดพอดีหนึ่งคน  มีการจัดตูเก็บเอกสารวาง
ชิดฝาผนังหองใชเก็บหนังสือ หรือเอกสารที่ตองใชประกอบในการปฏิบัติงาน และมีช้ันวาง
เอกสารกั้นสวนกลางของพื้นที่ทํางาน สําหรับจัดเก็บเอกสารในปปจจุบัน  บางสาขาวิชาใช
หองพักอาจารยที่วางอยูเปนหองพิมพงาน หรือหองทํางานบัณฑิตศึกษา พื้นที่ทุกสวนคอนขาง
แออัด เต็มไปดวยเอกสาร ทั้งเอกสารที่ใชในการบริหารงาน และดําเนินงานประจําวัน เอกสาร
เชิงวิชาการตางๆ เอกสารที่เปนผลงานของนักศึกษา และเอกสารอื่นๆ จากการสัมภาษณ พบวา 
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีความตองการพื้นที่ทํางานเพิ่มขึ้นเหมือนกันทุกสาขาวิชา เพื่อใช
ในการจัดวางครุภัณฑตางๆ เชน โตะ-เกาอ้ีทํางาน โตะวางอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ตูเก็บ
เอกสาร หรือช้ันวางเอกสาร และพื้นที่วางเพื่อใหปฏิบัติงานไดสะดวก และเพื่อจัดเก็บเอกสาร
ส้ินกระแสการใชงาน 
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3.2 กระบวนการจัดการเอกสาร (Process)  
 หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีกระบวนการจัดการเอกสารเชนเดียวกับ

กระบวนการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน คือ การจัดทําเอกสาร การ
แจกจายหรือการรับ-สงเอกสาร การใชหรือการเสนอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร การคนหา
เอกสาร การโอนเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ และการทําลายเอกสาร การดําเนิน
กิจกรรมตามกระบวนการดังกลาว นําเสนอเปนตารางไดดังนี้ 
 
ตารางที่  14 กิจกรรมตามกระบวนการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 

หนวยเลขานุการกิจ กิจกรรมการจัดการเอกสาร 
 การจัดทํา     การรบั-สง     การเสนอ     การจัดเก็บ     การคนหา     การโอน     การทําลาย 

สาขาวิชาศิลปศาสตร        
สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชานิติศาสตร       
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชารัฐศาสตร 
สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรฯ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 
สาขาวิชาวิทย-เทคโนฯ 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 

     /                   /                    /                      /                     /                  -                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  /                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  -                  / 
    /                    /                    /                     /                      /                  -                  / 
    /                   /                     /                     /                       /                 -                  / 
    /                    /                    /                     /                       /                 /                  / 
    /                    /                    /                     /                       /                 -                  /   
    /                     /                   /                     /                       /                 -                   / 
    /                     /                   /                     /                       /                 -                   / 
    /                    /                    /                    /                        /                 -                   /       
    /                    /                    /                    /                        /                 -                   /       
    /                    /                    /                    /                        /                 -                   /       

 
 หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามกีารดําเนนิงานตามกระบวนการจัดการ
เอกสารทุกขั้นตอนเหมือนกนั ดังนี ้

 3.2.1 การจัดทําเอกสาร จากการสัมภาษณพบวา เอกสารที่หนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชารับผิดชอบในการจัดทํา คือ เอกสารที่เกี่ยวของกับงานในความรับผิดชอบของหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาทั้งหมด   รวมทั้งเอกสารที่ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา 
คณะกรรมการประจําสาขาวิชา และคณะกรรมการ/คณะทํางานอื่นๆของสาขาวิชา มอบหมาย
ใหจัดทํา ผูที่รับผิดชอบการรางและตรวจทานความถูกตองของเอกสาร คือบุคลากรที่มีตําแหนง
ตั้งแตลูกจางชั่วคราว พนักงานธุรการ และเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ผูรางหนังสือจะ
รับผิดชอบการพิมพงานของตนเอง และ/หรือสงงานใหบุคลากรที่ รับผิดชอบงานพิมพ
โดยเฉพาะจัดพิมพให 
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 ขั้นตอนการจัดทําเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา เปนไปเชนเดียวกับ
การจัดทําเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน คือ ศึกษาเรื่องที่จะจัดทําเอกสาร 
รวบรวมขอมูล รางหนังสือ  จัดพิมพ พิสูจนอักษร แกไขใหถูกตองตามรูปแบบและการสะกด
คํา ทําสําเนาเอกสาร แลวนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา/ลงนาม  

 3.2.2 การรับ-สงเอกสาร หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบการรับเอกสาร
ทุกชนิดที่สงมายังสาขาวิชา และคณาจารยในสังกัดสาขาวิชา และรับผิดชอบการสงเอกสารของ
สาขาวิชาที่สงไปยังหนวยงานและ/หรือบุคคลภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

 ขั้นตอนการรับหนังสือของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา เหมือนกับขั้นตอนการ
รับหนังสือของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน คือ หนังสือภายนอกที่มาถึงสาขาวิชา
โดยตรงทางไปรษณีย และหนังสือภายนอกที่งานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
ลงทะเบียนรับแลว โดยเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการ
การศึกษาจะรวบรวมนํามาสงใหที่หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา  สวนหนังสือภายในจาก
หนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย เจาหนาที่รับ-สงเอกสารของงานไปรษณียมหาวิทยาลัย 
หรือเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของหนวยงานนั้นๆเปนผูนํามาสง จากนั้น พนักงานธุรการของ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาผูรับผิดชอบการรับเอกสารลงนามรับเอกสารในหลักฐานการ
นําสง แลวนําเอกสารมาลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประทับตรารับ ลง
เลขทะเบียนรับแลวนําเอกสารมาจัดเขาแฟมเสนอหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 

 การสงเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีขั้นตอนและรายละเอียด
เชนเดียวกับการสงเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน (ขอ 2.2.2) ทั้งการสงโดย
ระบบไปรษณีย การสงโดยรถจักรยานยนตของกองกลาง การสงโดยรถยนตของสาขาวิชา 
รวมทั้งการสงเอกสารถึงหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย โดยเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของ
งานไปรษณียมหาวิทยาลัย หรือเจาหนาที่รับ-สงเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาเอง 
และยังมีการสงเอกสาร หรือจดหมายที่จาหนาซองถึงอาจารยในสังกัดสาขาวิชา โดยเจาหนาที่
ผูรับเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาจะนําไปสงใหที่กลองรับเอกสารสวนตัวของ
อาจารยดวย  

 การรับ-สงเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีแนวปฏิบัติเปน
แบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย แตมีบางสาขาวิชาที่มีแนวปฏิบัติเพิ่มขึ้นดังนี้คือ 

 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการรับเอกสารจาก
เครื่องโทรสารจํานวนมาก เปนเอกสารที่นักศึกษาสงมา เพื่อสงงาน หรือขอรับขอมูลตางๆจาก
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สาขาวิชา เอกสารประเภทนี้ตองลงทะเบียนรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประทับตรา
รับและลงเลขทะเบียนรับ เชนเดียวกับการรับเอกสารตามปกติ 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีการรับ
เอกสารจากหนวยงานหรือบุคคลภายนอกที่สงเปนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เปนจํานวน
มากเชนกัน โดยพนักงานธุรการจัดพิมพออกมาจากเครื่องพิมพ (printer) แลวนํามาลงทะเบียน
รับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประทับตรารับและลงเลขทะเบียนรับ เชนเดียวกับการรับ
เอกสารตามปกติ แตถาเปนการตอบปญหาใหนักศึกษาทาง e-mail จะไมจัดพิมพออกมาเพื่อ
ลงทะเบียนรับ 

  3.2.3 การใชเอกสาร หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบการนําเสนอเอกสาร
ที่รับและลงทะเบียนในระบบเพื่อใหผูบริหารและผูเกี่ยวของไดดําเนินภารกิจ  ประเภทเอกสาร
ที่หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา รับผิดชอบในการนําเสนอคือ เอกสารเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับภารกิจของสาขาวิชา และเปนการนําเสนอเอกสารถึงประธาน
กรรมการประจําสาขาวิชาส่ังการกอนสงใหบุคลากรที่รับผิดชอบนําเอกสารไปใชในการ
ดําเนินการ  โดยปกติ ทุกสาขาวิชา หัวหนาหนวยเลขานุการกิจไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ
ในการบันทึกประเด็นการดําเนินการในเบื้องตน เพื่อเปนขอมูลสําหรับการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการบันทึกส่ังการ แตจากการสัมภาษณ พบวา หัวหนาหนวยเลขานุการกิจบาง
สาขาวิชาไมไดรับมอบหมายหนาที่นี้ เนื่องจากประธานกรรมการประจําสาขาวิชามีความ
ประสงคพิจารณาเอกสารดวยตนเอง และบางสาขาวิชา ผูรับผิดชอบในการบันทึกประเด็นการ
ดําเนินการในเบื้องตน คือ รองประธานกรรมการประจําสาขาวิชาฝายบริหาร ซ่ึงทําหนาที่
เลขานุการคณะกรรมการประจําสาขาวิชาดวย  

 3.2.4 การจัดเก็บเอกสารและการคนหาเอกสาร หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา 
รับผิดชอบการจัดเก็บและคนหาเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปและเอกสารที่เกี่ยวกับ
ภารกิจของสาขาวิชา เชน ระเบียบแนวปฏิบัติตางๆ หนังสือเวียนแจงจากหนวยงานอื่นๆ 
หนังสือโตตอบ เอกสารการดําเนินงานอื่นๆ และเอกสารที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
กรรมการประจําสาขาวิชาใหจัดเก็บ เอกสารที่จัดเก็บในสํานักงานสวนใหญเปนเอกสารที่อยูใน
กระแสการใชงาน และเอกสารที่จําเปนตองใชในการอางอิง โดยจัดเก็บในแฟมสันกวาง 3 นิ้ว 
หรือแฟมหวงรอย (สัน 1 นิ้ว) วางบนชั้นวางเอกสาร สวนเอกสารที่มีอายุเกินกวา 1 ป จะ
คัดเลือกและนํามาบรรจุในแฟมออนแลวแยกเก็บไวในหองเก็บเอกสารของสาขาวิชา หรือหอง
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หองเก็บของที่มีของอื่นๆเก็บอยูดวย หรือในหองพักอาจารยที่วาง หรือเก็บบนพื้นที่วางใน
หองควบคุมระบบเครื่องปรับอากาศ 

 ผูใช เอกสารที่หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชารับผิดชอบจัดเก็บสวนใหญคือ 
ประธานกรรมการประจําสาขาวิชา คณาจารยของสาขาวิชา และบุคลากรที่รับผิดชอบการ
ดําเนินงานในแตละภารกิจ บุคลากรผูรับผิดชอบการเก็บเอกสารจะดําเนินการคนหาเอกสารให
ตามความประสงคของผูที่ตองการใชเอกสาร 

 จากการสัมภาษณและการสังเกต พบวา แฟมเก็บเอกสารทั้งหมดของหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชา มีการจัดทําปายชื่อแฟมบนปกแฟม และสันแฟม ใชสีกําหนดรหัส
หมวดหมูเอกสาร จัดวางแฟมเรียงตามสีและตามหมวดหมูเอกสารเหมือนกันทุกสาขาวิชาตาม
แนวปฏิบัติที่ไดรับจากการฝกอบรมโดยวิทยากรของสํานักงบประมาณ เมื่อป 2543 แตหนวย
เลขานุการกิจบางสาขาวิชาไมมีการทําสารบัญหนาแฟม หรือบัญชีรายชื่อเอกสารบรรจุไวใน
แฟมเอกสาร เพื่อเปนเครื่องมือชวยคนเอกสารเหมือนการจัดแฟมเอกสารโดยทั่วไป 

 3.2.5 การโอนเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ จากการสัมภาษณ พบวา 
มีหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาเพียง 2 สาขาวิชาที่โอนเอกสารสิ้นกระแสการใชงานไปฝากเก็บ
ที่หนวยเอกสารราชการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี คือ หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แตไมไดโอนทุกป 
ประมาณ 2-3 ป จึงโอนครั้งหนึ่ง ขึ้นอยูกับปริมาณของเอกสาร และพื้นที่ที่จัดเก็บเอกสาร
ภายในหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา สวนหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาอ่ืนๆ ไมมีการโอน
เอกสารไปฝากเก็บดวยเหตุผลวา บุคลากรไมมีเวลาเพียงพอในการคัดเลือกเอกสาร จัดเอกสาร
บรรจุในกลองเก็บเอกสาร และจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ เพราะเปนงานที่ตองใชเวลา บุคลากร
ที่มีอยูตางตองปฏิบัติภารกิจหลักประจําวันใหเสร็จในแตละวัน ซ่ึงเปนงานที่ตองการความ
เรงดวนและมีความสําคัญมากกวาการจัดการเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน 

 3.2.6 การทําลายเอกสาร หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีการทําลายเอกสาร 2 
รูปแบบ คือ การทําลายเอกสารราชการ ที่หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาฝากเก็บไวที่หนวย
เอกสารราชการ ซ่ึงจะถูกทําลายตามขั้นตอนที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และการทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนในราชการ ซ่ึงงานสาร
บรรณ กองกลางรับผิดชอบดําเนินการ เปนการทําลายเอกสารสวนอ่ืนๆ ที่ไมไดฝากเก็บที่
หนวยเอกสารราชการ    
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 จากปญหาความขาดแคลนพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ในขณะที่ปริมาณของ
เอกสารในความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา หนวยเลขานุการกิจบางสาขาวิชาดําเนินการ
คัดแยกเอกสารที่เสร็จสิ้นการใชงานไว เพื่อเตรียมพรอมสงทําลายไดทันที บางสาขาวิชาจัด
กิจกรรม 5ส ของสาขาวิชา โดยกําหนดชวงเวลาคัดเลือกเอกสาร แลวเก็บรวบรวม เพื่อสง
ทําลายเมื่อมีกิจกรรมการทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนในราชการประจําป จะเห็นไดวา 
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา และสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน ตางนิยมการทําลาย
เอกสารที่ไมถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพราะไม
มีการจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เอกสารที่ทําลายไปจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย และไมไดรับความเห็นชอบจากสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร 

 
3.3 ผลลัพธ  (Output) 

 ผลที่ไดรับการบริหารและดําเนินงานการจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา ทําใหเกิดเอกสารที่ใชประโยชนในการบริหารและดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
สาขาวิชาที่จัดทําขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
จัดเก็บไวเปนหลักฐานของการดําเนินภารกิจ สวนใหญไดมีการควบคุมอยางเปนระบบดวย
การจัดเขาแฟมเปนหมวดหมูตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เอกสารภารกิจหลักที่สําคัญของหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชามีลักษณะคลายคลึงกันทุกสาขาวิชา และใชเปนเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาประจําปของสาขาวิชา ไดแก  

 3.3.1 เอกสารเกี่ยวกับวิสัยทศัน พันธกิจ ปรัชญาการศึกษา และวัตถุประสงคของ
สาขาวิชา  

 3.3.2 เอกสารเกี่ยวกับการบริหารสาขาวิชา การพัฒนาระบบงานสาขาวิชา 
แผนการผลิตส่ือเสริม แผนปฏิบัติการและแผนงานงบประมาณประจําป สรุปผลการ
ดําเนินงานของสาขาวิชาประจําป  
  3.3.3 เอกสารเกี่ยวการดําเนินการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สาขาวิชา  
 3.3.4 เอกสารเกี่ยวกับการบรหิารบุคคลของสาขาวิชา 
 3.3.5 เอกสารเกี่ยวกับคูมือนกัศึกษาและเอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชา 
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 3.3.6 เอกสารเกี่ยวกับการผลิต/ปรับปรุงชุดวิชาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา 
 3.3.7 เอกสารเกี่ยวกับการจดัการสอนเสริม /แผนกิจกรรมชุดวิชา/การอบรมเขม
ประสบการณวิชาชีพ  

 3.3.8 เอกสารเกี่ยวกับการสัมมนาเสริม/สัมมนาเขมระดับบัณฑิตศึกษา 
 3.3.9 เอกสารเกีย่วกับการประสานงานขอสอบ การออกขอสอบและตรวจขอสอบ 
 3.3.10 เอกสารเกี่ยวกับการวจิัยตางๆของสาขาวิชา 
 3.3.11 เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาคณาจารยและทุนการศึกษาประเภทตางๆ 
 3.3.12 เอกสารเกี่ยวกับการจดักิจกรรมทางวิชาการของสาขาวิชา   
นอกจากเอกสารภารกิจหลักของสาขาวิชาที่สามารถจัดกลุมไดเปน 12 กลุมดังกลาว

แลว บางสาขาวิชายังมีเอกสารที่เกิดจากภารกิจหลักเพิ่มขึน้ ดังนี ้
 1. เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการศูนยสุโขทัยศึกษาของสาขาวิชาศิลป

ศาสตร 
 2. เอกสารเกีย่วกับผลการปฏบิัติงานประจาํปของคณาจารยของสาขาวิชานิติศาสตร 

  3. เอกสารเกีย่วกับนกัศกึษาและอาจารยทีป่รึกษาของสาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 
 4. เอกสารเกี่ยวกับการใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพแกสังคมของสาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุขภาพ 
  5. เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกลของสาขาวิชารัฐศาสตร 

 6. เอกสารเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติเสริมทักษะของสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

 7. เอกสารเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติการพยาบาลของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
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4. ปญหาและอุปสรรคของระบบการจัดการเอกสารของ 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
 จากการศึกษาระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน 
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา พบวาโดยรวมมีปญหาและอุปสรรค ดังจะเสนอโดยอิง
กรอบการบริหารงานเชิงระบบ ดังนี้  
 
4.1 ปจจัยนําเขา (Input) 
 ปญหาดานปจจัยนําเขา สามารถแยกเปนขอๆ ดังนี้ 
 4.1.1  ดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาประสบปญหาดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการจัดการเอกสาร 
ดังนี้  
 1) เครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอ
ตอการปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร คือใหมีจํานวนเทากับจํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงาน 
 2) เครื่องสแกนเนอร และเครื่องพิมพ (printer) ไมเพียงพอ นอกจากนี้ บาง
หนวยงานมีเครื่องสแกนเนอรรุนเกาที่ดอยประสิทธิภาพ 
 3) ตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสารไมเพียงพอ เนื่องจากครุภัณฑจัดเก็บเอกสาร
เปนครุภัณฑที่มีอยูเดิม ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดสรรไวใหตั้งแตหนวยงานตางๆยังมีปริมาณเอกสาร
ไมมาก ปจจุบัน แตละหนวยงานมีปริมาณของเอกสารเพิ่มมากขึ้น จึงตองการครุภัณฑจัดเก็บ
เอกสารเพิ่มขึ้น 
 4) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไมทันสมัย  จากการสัมภาษณ พบวา ระบบ
อินทราเน็ตขัดของเปนประจําเกือบทุกวัน ซ่ึงเปนอุปสรรคทําใหการลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร 
หรือการออกเลขที่หนังสือลาชากวาปกติ การจัดโปรแกรมการทํางานในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสไมเอื้อใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันไดในเวลาที่จําเปนเรงดวน เพราะผูที่
สามารถทํางานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไดตองมีรหัสผานเฉพาะตัวเทานั้น  
 4.1.2 ดานการเงินและงบประมาณ หลายหนวยงานไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ไมเพียงพอใน 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 
  1) งบประมาณคาสําเนาเอกสารไมเพียงพอ จากการสัมภาษณ พบวา หลาย
หนวยงานไดรับงบประมาณไมเพียงพอสําหรับใชในการผลิตเอกสารเพื่อการดําเนินภารกิจ
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ของหนวยงาน บางหนวยงานตองปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับวงเงินที่
ไดรับ ซ่ึงอาจเปนการลดประสิทธิภาพของการจัดทําเอกสาร  
  2) งบประมาณคาลวงเวลาไมเพียงพอ หลายหนวยงานไดรับการจัดสรรคา
ลวงเวลาในวงเงินที่นอยกวาคาตอบแทนตามวันเวลาที่ตองใชในการปฏิบัติงานจริง ในบางครัง้ 
บุคลากรบางหนวยงานตองอยูปฏิบัติงานพิมพเอกสาร หรืองานจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนการ
คัดแยกเพื่อกําจัดเอกสารลวงเวลาโดยไมไดรับคาตอบแทน ดังนั้น ความขาดแคลนงบประมาณ
คาลวงเวลา จึงอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหงานการจัดเก็บเอกสารตามระบบหมวดหมูเอกสาร
ของมหาวิทยาลัย งานคัดแยกเอกสารเพื่อโอนไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ และการ
คัดเลือกเอกสารเพื่อทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไม
สามารถดําเนินการไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 จากการสัมภาษณ พบวา ทุกหนวยงานตางเขาใจในนโยบายประหยัดของ
มหาวิทยาลัยและยอมรับสภาพการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยเปนอยางดี จึงแกไข
ปญหาโดยขออนุมัติเพิ่มในชวงกลางปงบประมาณเทาที่จําเปน และพยายามบริหารงานให
เหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับมากที่สุด แตทุกหนวยงานตางเห็นพองตองกันวา หากไดรับ
อนุมัติงบประมาณตามวงเงินที่เสนอขอ จะทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมากขึ้น 
 4.1.3 ดานบุคลากร มีปญหา 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1) จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารไมเพียงพอ แมวาปจจุบัน 
ปริมาณภาระงานของแตละหนวยงานมีมากขึ้นตามการขยายตัวของมหาวิทยาลัย  แต
มหาวิทยาลัยไมมีนโยบายเพิ่มจํานวนขาราชการ จะเห็นไดจากการจัดโครงสรางสํานักงาน
เลขานุการในสํานัก/สถาบัน และเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่เกี่ยวของภายในสํานัก/สถาบัน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 มหาวิทยาลัยกําหนดให
จํากัดจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร ในสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบัน โดยใหรวมบุคลากรผูปฏิบัติงานธุรการ/บริหารทั่วไปของทุกศูนย/ฝายไวที่สํานักงาน
เลขานุการ และใหจัดพนักงานธุรการ 1 คน รับผิดชอบงานธุรการ/บริหารทั่วไปของ 2 ศูนย/
ฝาย หากไมสามารถจัดบุคลากรตามแนวปฏิบัติดังกลาวได ก็ใหพิจารณาจัดตามที่เห็นสมควร 
ตามจํานวนขาราชการที่มีอยู สํานักงานเลขานุการบางสํานัก/สถาบันแกปญหาดวยการ
มอบหมายใหบุคลากรตําแหนงลูกจางชั่วคราว ซ่ึงจัดจางเพื่อปฏิบัติงานดานอื่น รับผิดชอบงาน
การจัดการเอกสารเพิ่มขึ้น แตสํานักงานเลขานุการบางสํานักไมมีอัตราการจางบุคลากร จึงตอง
บริหารจัดการดวยการปฏิบัติงานเอกสารประจําวันที่เรงดวนใหเสร็จสิ้นตามเวลา เชน การรับ-
สงเอกสาร การเสนอเอกสาร การใชเอกสารดําเนินภารกิจตางๆ สวนการจัดเก็บเอกสาร และ
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การกําจัดเอกสาร จะทําเมื่อมีเวลาที่วางจากภารกิจอื่นๆ หรือทํานอกเวลาราชการ ซ่ึงสวนใหญ
จะใหเวลานอยมากในการปฏิบัติงานจัดเก็บและกําจัดเอกสาร 
 จากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ไมสนับสนุนใหเพิ่มจํานวนบุคลากร สงผลให
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา ตองมีจํานวนบุคลากรจํากัดดวย โดยเฉพาะบุคลากรผูปฏิบัติงาน
การจัดการเอกสาร ดังนั้น จึงตองใชวิธีการบริหารกําลังคนใหสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
มากที่สุด เมื่อมีงานเรงดวน ทุกคนตองชวยกันปฏิบัติงานนั้นใหสําเร็จทันเวลา โดยชะลองานที่
เปนภารกิจประจําวันไวกอน ดวยเหตุนี้ งานการจัดการเอกสารบางสวนจึงไมสามารถปฏิบัติ
ใหครบถวนเปนปจจุบัน เชน การจัดแฟมเอกสาร การคัดแยกเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน 
หรือการดําเนินการกําจัดเอกสาร เปนตน 
 ดวยความจํากัดดานบุคลากร ทําใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของ
สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันทุกคน และบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร
ของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกคน จะตองมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง ไมมีใครทํางาน
การจัดการเอกสารเพียงอยางเดียว ทุกคนตองทํางานอื่นๆที่สนับสนุนภารกิจหลักของ
หนวยงานดวย จึงทําใหงานการจัดการเอกสารอาจมีประสิทธิภาพนอยกวาที่ควรจะเปน
 2) บุคลากรขาดทักษะในการจัดการเอกสาร เ นื่ อ ง จ า ก ป จ จุ บั น บุ ค ล า ก ร
ผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารของทุกหนวยงาน ไดรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงมีการ
ปรับเปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ เชน เจาหนาที่บันทึกขอมูล หรือเจาหนาทีธุ่รการที่
จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สามารถเปลี่ยน
ตําแหนงเปนพนักงานธุรการ พนักงานธุรการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเปลี่ยน
ตําแหนงเปนเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เปนตน แมแตบุคลากรตําแหนงลูกจางชั่วคราว ก็มี
การลาออกไปทํางานที่มั่นคงกวา จึงมีทั้งการโอนยาย หรือลาออกและรับบุคลากรใหมเขามา
ทํางานทดแทน หลายหนวยงานตองประสบปญหาบุคลากรที่เพิ่งเขารับหนาที่และศึกษางาน มี
ประสบการณในการทํางานนอย ไมมีทักษะในการจัดการเอกสาร และบุคลากรสวนมากไมเคย
ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานการจัดการเอกสาร เมื่อรับบุคลากรใหมเขามาทํางานแทน สวน
ใหญตองมีการสอนงาน และฝกฝนใหชํานาญ ซ่ึงตองใชเวลาพอสมควรจึงจะไดบุคลากรที่
ทํางานคลองแคลวและมีประสิทธิภาพ บอยคร้ังที่เมื่อบุคลากรมีความชํานาญและเรียนรูงาน
เปนอยางดีแลว ก็ลาออกไปทํางานอื่นที่ดีกวา เปนปญหาใหกับหนวยงานที่ตองฝกฝนบุคลากร
คนใหมไมรูจบ  
   4.1.4 ดานพื้นที่ทํางาน หนวยงานสวนใหญตางประสบปญหาพื้นที่ทํางานไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงานการจัดการเอกสาร เนื่องจากสํานักงานเลขานุการแตละสํานัก/

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
112

สถาบัน และหนวยเลขานุการกิจแตละสาขาวิชาตางมีจํานวนวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
ตลอดจนเทคโนโลยีสมัยใหมที่นําเขามาใชในการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารเพิ่มขึ้น ทําให
สํานักงานเลขานุการเกือบทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจทุกสาขาวิชา ตองการพื้นที่
ทํางานเพิ่มขึ้น การแกไขปญหาอาจทําโดยการขยายพื้นที่ เชน สํานักการศึกษาตอเนื่อง ซ่ึงยาย
ทั้งสํานักจากอาคารวิชาการ 3 ไปอยูที่อาคารตรีศร หรือกอสรางอาคารเพิ่มขึ้น 
 
4.2 กระบวนการจัดการเอกสาร (Process) 
 ปญหาดานกระบวนการจัดการเอกสาร มีดังนี้  
 4.2.1 การจัดทําเอกสารไมรวดเร็วเทาที่ควร เนื่องจากบุคลากรผูปฏิบัติงานการ
จัดการเอกสารหลายคนไมมีความชํานาญในการรางหนังสือ และหลายหนวยงานมีเครื่อง
คอมพิวเตอรจํานวนนอยกวาจํานวนบุคลากรผูจัดทําเอกสาร ทําใหบางครั้งไมสามารถพิมพ
เอกสารไดในทันที หากบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีความสามารถในการรางหนังสือทุกเรื่อง
ดวยตนเอง และมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชพิมพเอกสารในเวลาที่ตองการ จะทําใหการจัดทํา
เอกสารเปนไปดวยความรวดเร็วมากขึ้น 
 4.2.2 การจัดเก็บเอกสารไมเปนระบบ ทุกหนวยงานตางประสบปญหาในการ
จัดเก็บเอกสารทั้งเอกสารในกระแสการใชงาน เอกสารกึ่งกระแสการใชงาน และเอกสารสิ้น
กระแสการใชงาน เนื่องจากไมมีบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดเก็บเอกสารเปน
การเฉพาะเพียงอยางเดียว ประกอบกับการจัดเอกสารเขาหมวดหมูตามที่กําหนด เปนงานที่
ตองใชทักษะและความเขาใจในเนื้อหาของเอกสาร จึงเปนงานที่คอนขางยากสําหรับผูปฏิบัติที่
มีประสบการณนอย ผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานจึงตองกํากับดูแลการจัดเก็บเอกสาร
อยางใกลชิด โดยเฉพาะเอกสารที่มีการเรียกใชงานบอยครั้ง และเอกสารที่ตองใชในการอางอิง
ตางๆ เพื่อใหสามารถหยิบมาใชงานไดเมื่อตองการ สวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใช
งาน ทุกหนวยงานจะแยกเก็บโดยมัดเปนกอง หรือใสกลองกระดาษเพื่อรอการทําลาย และ
ไมไดมีการพิจารณาคัดแยกเอกสารที่มีคุณคาตอเนื่องที่ตองเก็บรักษาเปนการถาวร เพื่อเปน
แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา 
  4.2.3 การทําลายเอกสารไมเปนไปตามระเบียบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน และหนวยเลขานุการ
กิจสาขาวิชา สวนใหญไมเคยสงเอกสารใหหนวยเอกสารราชการดําเนินการทําลายตาม
ระเบียบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  แตใชวิธีเก็บ
เอกสารที่ส้ินกระแสการใชงานแลวไวที่หนวยงานจนครบอายุการเก็บ จึงคัดแยกออกมา 
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รวบรวมสงใหงานสารบรรณ กองกลาง ดําเนินการทําลายตามกิจกรรมการทําลายสิ่งพิมพที่ไม
ใชประโยชนในราชการ ซ่ึงการทําลายเอกสารดวยวิธีนี้ไมตองลงบัญชีหนังสือขอทําลายตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และไมไดผานการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย และสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ ดังนั้น การทําลายเอกสารของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน และหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชา จึงอาจเปนการทําลายเอกสารทรงคุณคาที่ควรไดรับการจัดการใน
ลักษณะเอกสารจดหมายเหตุ 
 
4.3 ผลลัพธ (Output) 
 ปญหาดานผลลัพธ มีดังนี้  

 4.3.1 เอกสารในกระแสการใชงาน และเอกสารกึ่งกระแสการใชงานอาจสูญหาย 
หรือคนหายาก ถาถูกละเลย ไมไดรับการจัดเก็บเขาแฟมตามหมวดหมูเปนประจําทุกวัน 

 4.3.2 เอกสารสิ้นกระแสการใชงานที่มีคุณคาตอเนื่อง อาจถูกทําลายโดยไมไดรับ
การจัดการใหเปนแหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา  
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บทท่ี 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระบบการจัดการเอกสารราชการตามหลักการบริหารเชิงระบบ ตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคในการจัดการเอกสารราชการ ของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  เก็บรวบรวมขอมูล
ดวยการอานและประมวลขอมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือการปฏิบัติงาน 
รายงานประจําป การสํารวจขอมูลเบื้องตน การสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบันจํานวน 10 
สํานัก/สถาบัน และหัวหนาหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาจํานวน 12 สาขาวิชา และการสังเกตพื้นที่
ทํางานและลักษณะการทํางาน การศึกษาเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2548 – เดือนกันยายน 2548  

   
สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาระบบการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตามหลักการบริหารงาน
เชิงระบบ สรุปไดดังนี้ 
 
ปจจัยนําเขา (Input) จากการศึกษา พบวา ลักษณะปจจัยนําเขาของระบบการจัดการเอกสาร
ราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีดังนี้ 

 1. เอกสารของมหาวิทยาลัย คือ เอกสารราชการที่แตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา
จัดทําขึ้น หรือรับไว และเก็บเปนหลักฐาน มีหลากหลายรูปแบบ สวนใหญเปนหนังสือราชการ
ตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และเปนเอกสาร 
ส่ิงพิมพที่แตละหนวยงานกําหนดขึ้น เพื่อใชงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ เชน เอกสารเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไป เอกสารที่เกี่ยวกับภารกิจหลักของหนวยงาน เอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เอกสารเกี่ยวกับการวัดผลการศึกษา เอกสารเกี่ยวกับการผลิตชุดวิชา ตํารา ฯลฯ 

 2. วัสดุอุปกรณและครุภัณฑในการจัดการเอกสาร จากการศึกษา พบวา สํานักงาน
เลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีวัสดุ
อุปกรณ เชน แฟมเสนอเอกสาร แฟมเก็บเอกสาร กลองเก็บเอกสาร เครื่องเขียนและเครื่องใช
สํานักงาน ตลอดจนครุภัณฑ เชน เครื่องถายเอกสาร เครื่องโทรสาร เครื่องพิมพ (printer) ตูเก็บ
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เอกสารที่มีแบบ/ชนิด/ประเภทเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม แตละสํานัก/สถาบันและ
สาขาวิชาอาจมีจํานวนและลักษณะหรือขนาดวัสดุอุปกรณและครุภัณฑดังกลาว แตกตางกัน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีเหมือนกัน คือ อุปกรณสําหรับการใชงานในระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงประกอบดวย เครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 1 เครื่อง และเครื่องกราดภาพ 
(Scanner) จํานวน 1 เครื่อง สวนเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับพิมพงานของสํานักงานเลขานุการสาํนกั/
สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีความเกาใหมตางกัน และ
จํานวนไมเทากัน 
 3. เงินงบประมาณ  สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและหนวย
เลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาไดรับเงินงบประมาณ เพื่อใชในการจัดการเอกสารเปน 2 
ลักษณะเหมือนกัน คือ  
  3.1 งบประมาณที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเปนงบรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อบริการ
ทุกหนวยงาน เชน งบประมาณสําหรับซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งรวมไวในสวนของกองพัสดุ 
งบประมาณสําหรับจัดพิมพส่ิงพิมพตางๆ ตั้งรวมไวในสวนของสํานักพิมพ และงบประมาณ
สําหรับซื้อเครื่องและวัสดุคอมพิวเตอร ตั้งรวมไวในสวนของสํานักคอมพิวเตอร  หากสํานัก/
สถาบันและสาขาวิชาตองการใช ตองแจงความตองการถึงหนวยงานเจาของงบประมาณ 

 3.2 งบประมาณของหนวยงาน ในชื่อ “กิจกรรมสารบรรณและธุรการ สํานัก/
สถาบัน..............” และ “กิจกรรมจัดการศึกษา สาขาวิชา...................” สํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา รับผิดชอบในการเสนอขอ
งบประมาณตามที่ตองการ เปนงบประมาณประจําป ซ่ึงแตละหนวยงานมีการตั้งขอและไดรับการ
จัดสรรงบประมาณดังกลาวไมเทากัน สวนใหญเปนคาลวงเวลาที่ใชในงานการจัดการเอกสาร 
คาจางลูกจางชั่วคราว คาใชจายในการสําเนาเอกสาร คาวัสดุส่ิงพิมพ และคาครุภัณฑอ่ืนๆ  

4. บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย  จากการศึกษาพบวา
บุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/
สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีสถานภาพและวุฒิการศึกษาคลายคลึงกัน 
คือมีสถานภาพเปนขาราชการ และลูกจาง ขาราชการมีช่ือตําแหนง ดังนี้ 1) เจาหนาที่บริหารงาน
ทั่วไป (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาขึ้นไป) 2) พนักงานธุรการ (วุฒิการศึกษา
ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือเทียบเทาขึ้นไป) 3) เจาหนาที่ธุรการ และ 
4) เจาหนาที่บันทึกขอมูล (วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเทาขึ้นไป) สวน
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ลูกจางมีทั้งลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายเดือน และลูกจางชั่วคราวรายวัน และมีวุฒิการศึกษา
ตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปจนถึงระดับปริญญาตรี  

จํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/
สถาบันทุกสํานัก/สถาบันมีจํานวนไมเทากัน ขึ้นอยูกับภารกิจและปริมาณงานของแตละสํานัก/
สถาบัน สวนจํานวนบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของแตละหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชามีจํานวนใกลเคียงกัน  

ภาระงานของบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชามีความคลายคลึงกัน 
กลาวคือ บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป มีหนาที่ความรับผิดชอบในฐานะหัวหนา
หนวยงาน ควบคุมดูแลการจัดการเอกสารทั้งระบบของหนวยงาน บุคลากรตําแหนงพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงานในกระบวนการจัดการเอกสาร เชน การจัดทําเอกสาร การรับ-สงเอกสาร การจัดเก็บ
เอกสารและการทําลายเอกสาร บุคลากรตําแหนงเจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่บันทึกขอมูล 
รับผิดชอบงานพิมพ และเปนผูชวยพนักงานธุรการ  สวนบุคลากรลูกจาง รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ทุกชนิดตามที่ไดรับมอบหมาย 
 5. เอกสารกําหนดนโยบายการจัดการเอกสาร  แตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา
ไมไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเอกสารทั้งระบบเปนการเฉพาะ ตามหลักปฏิบัติของ
มาตรฐานสากล (ISO 15489-1: 2001(E): 4) แตทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ใชกฎ ระเบียบ 
แนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารเปนแนวเดียวกัน คือ ระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก 

  5.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

  5.2 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540    

  5.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  

 และคูมือที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดทําขึ้น ไดแก 

  5.4 คูมือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  5.5 คูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูใชงาน  
 สํานักวิชาการและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีแนวปฏิบัติเพิ่มเติมจากสํานัก/

สถาบันอื่น คือ วิธีการจัดแฟมเอกสารโดยใชรหัสสีกํากับหมวดหมูเอกสาร                                 
6. พื้นที่ทํางาน ลักษณะพื้นที่ทํางานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการทุก

สํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชาคลายคลึงกัน คือ พื้นที่ที่ใชในการ
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ปฏิบัติงานสารบรรณรวมอยูในบริเวณเดียวกันกับการปฏิบัติงานในภารกิจอื่นๆของหนวยงานนั้น 
โดยพื้นที่ทํางานการรับ-สงเอกสารอยูตรงสวนหนาสุดของบริเวณพื้นที่สํานักงาน ถัดจากพื้นที่รับ-
สงเอกสารจึงเปนโตะ-เกาอ้ีทํางาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานเอกสารดานอื่นๆ สวนพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสารในกระแสการใชงาน เปนตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสาร วางไวดานหลังหรือ
ดานขางโตะทํางาน และพื้นที่ในหองเก็บของ หรือพื้นที่วางภายในสํานักงาน สําหรับจัดเก็บ
เอกสารสิ้นกระแสการใชงาน สํานักงานเลขานุการสํานักบางสํานักมีการกั้นเปนหองทํางาน
เฉพาะงานการจัดการเอกสาร หรือหองสําหรับพิมพและทําสําเนาเอกสาร แตอยูในบริเวณเดียวกับ
งานอื่นๆของสํานักเลขานุการสํานัก  

พื้นที่ทํางานของแตละสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน มีขนาดแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับการจัดสรรพื้นที่ของสํานัก/สถาบันนั้นๆ ที่จะสามารถเฉลี่ยพ้ืนที่ทํางานใหเพียงพอสําหรับทุก
หนวยงานภายในสํานัก/สถาบัน สวนพื้นที่ทํางานของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาเกือบทุก
สาขาวิชามีขนาดเทากัน มีบางสาขาวิชาที่มีขนาดพื้นที่มากกวาเปน 2 เทา  

 
กระบวนการจัดการเอกสาร (Process)   

 จากการศึกษา พบวา สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาทุกสาขาวิชามีกระบวนการจัดการเอกสารลักษณะเดียวกัน กลาวคือ ครอบคลุมตั้งแต  การ
จัดทําเอกสาร การแจกจายหรือการรับ-สงเอกสาร การใช หรือการเสนอเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร 
และการทําลายเอกสาร ซ่ึงมีลักษณะการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
 1. การจัดทําเอกสาร  สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีหลักปฏิบัติในการจัดทําเอกสารคลายคลึงกัน คือ แตละหนวยงานจะ
มอบหมายใหบุคลากรผูรับผิดชอบภารกิจ เปนผูจัดทําเอกสารในการดําเนินงานตามภารกิจ มี
ขั้นตอนในการจัดทําเอกสารเหมือนกัน ตั้งแตการศึกษาขอมูลในเรื่องที่จัดทําเอกสาร รางหนังสือ 
จัดพิมพ ตรวจสอบความถูกตอง และนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา โดยยึดรูปแบบและวิธีการ
ดําเนินการจัดทําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ตามประเภทของ
เอกสารราชการ และ/หรือจัดทําเอกสารตามรูปแบบที่แตละหนวยงานกําหนด  
        2. การแจกจายเอกสาร   หรือการรับ-สงเอกสารไปใชประโยชนในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของแตละหนวยงาน สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีหลักปฏิบัติในการรับ-สงเอกสารระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
เหมือนกัน คือ การรับ-สงเอกสารราชการปกติที่เปนฉบับกระดาษ อยูในความรับผิดชอบของงาน
ไปรษณียมหาวิทยาลัย สํานักบริการการศึกษา และ/หรืออาจมอบหมายใหเจาหนาที่ของหนวยงาน
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ตนเองนําเอกสารไปสงใหกับหนวยงานอื่นๆในกรณีเรงดวน สวนการรับ-สงเอกสารอิเล็กทรอนิกส
จะใชในกรณีการแจงเวียนเอกสาร 
 การรับ-สงเอกสารจากและถึงหนวยงานและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงาน
เลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีวิธีการในการรับ-สง
เอกสารเหมือนกันทั้ง 3 ลักษณะ คือ ใชบริการไปรษณีย ใชบริการรับ-สงดวยรถจักรยานยนต และ/
หรือใชรถยนตประจําหนวยงานนําไปสงหรือรับ 
 3. การใชเอกสาร รวมทั้งการนําเสนอและสั่งการ สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/
สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีวิธีการเสนอเอกสารคลายคลึงกัน คือ จะ
เสนอเอกสารเรื่องที่เปนภารกิจประจําตอผูบังคับบัญชาของหนวยงาน คือ ผูอํานวยการสํานัก/
สถาบัน หรือประธานกรรมการประจําสาขาวิชา ซ่ึงเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจและสั่งการ 
สวนเรื่องที่ตองพิจารณาในระดับนโยบาย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน หรือประธานกรรมการ
ประจําสาขาวิชา อาจนําเสนอคณะกรรมการ คณะทํางานที่เกี่ยวของ หรือรองอธิการบดีที่กํากับดูแล
หนวยงาน และอธิการบดี พิจารณาตัดสินใจและสั่งการ 

 4.  การจัดเก็บเอกสารของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการ
กิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มีการเก็บรักษา 2 รูปแบบ คลายคลึงกัน ดังนี้ 
    4.1 การเก็บรักษาเอกสารในกระแสการใชงาน และเอกสารกึ่งกระแสการใชงาน 
เกือบทุกสํานัก/สถาบันและสาขาวิชาจัดเก็บเปนหมวดหมูตามคูมือการเก็บหนังสือราชการของ
มหาวิทยาลัย มีเพียงสํานักเทคโนโลยีการศึกษาที่กําหนดหมวดหมูเอกสารตางจากคูมือการเก็บ
หนังสือราชการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2529  
     4.2 การเก็บรักษาเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน สํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/
สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา แยกเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน จัดเก็บไว
นอกพื้นที่สํานักงาน เชน หองเก็บของ หรือ พื้นที่วางภายในสํานักงาน และมีเอกสารสิ้นกระแสการ
ใชงานบางสวนของสํานักงานเลขานุการ สํานักพิมพ และสํานักงานเลขานุการ สํานักเทคโนโลยี
การศึกษานําไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ กองกลาง  
 สวนการเก็บรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัยที่มีคุณคาตอเนื่อง สํานักงานเลขานุการ
สํานักบางสํานักไดมีการคัดแยกเอกสารที่มีคุณคาตอเนื่อง สงมอบใหหนวยจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย ในสังกัดสํานักบรรณสารสนเทศ เก็บรักษาไวเปนการถาวร เชน เอกสารการประชุม 
ตางๆ หรือเอกสารเกี่ยวกับกิจกรรมสําคัญของมหาวิทยาลัย แตสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาสวนใหญไมมีการดําเนินการดังกลาว 
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  5. การทําลายเอกสารของสํานักงานเลขานุการทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการ
กิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา มี 2 วิธีคลายคลึงกัน คือ 
                        5.1 การทําลายเอกสารราชการ เอกสารสิ้นกระแสการใชงานบางสวนของ
สํานักงานเลขานุการสํานักและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาที่นํามาฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ 
กองกลาง ไดมีการดําเนินการทําลายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526   
    5.2 การทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนในราชการ   เอกสารสิ้นกระแสการใช
งานสวนใหญของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันเกือบทุกสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการ
กิจสาขาวิชาเกือบทุกสาขาวิชา ไดมีการทําลายดวยวิธีการทําลายสิ่งพิมพที่ไมใชประโยชนใน
ราชการเปนประจําทุกป ซ่ึงเปนการทําลายเอกสารที่ไมไดปฏิบัติตามขั้นตอนในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   
 

ผลลัพธ (Output)  
 ผลลัพธ คือ ไดเกิดเอกสารที่ใชประโยชนในการบริหารและดําเนินงานตามภารกิจ

หลักของสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา ไดแก 
 1. เอกสารทั่วไปของแตละสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา ประกอบดวย เอกสาร

เกี่ยวกับการจัดตั้งสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาการศึกษา และ
วัตถุประสงคของสํานัก/สถาบันและสาขาวิชา เอกสารเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงาน แผนปฏิบัติ
การและแผนงานงบประมาณประจําป และเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปอื่นๆ 

 2. เอกสารที่เกิดจากการดําเนินภารกิจหลักของสํานัก/สถาบัน เชน เอกสารเกี่ยวกับ
กระบวนการการศึกษาของนักศึกษา เอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานวิจัย เอกสารเกี่ยวกับการ
ใหบริการทางวิชาการแกชุมชน เอกสารเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัย เอกสารเกี่ยวกับการผลิตสื่อการศึกษาทุกประเภท เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
นักศึกษาและวิชาการ เอกสารหลักสูตรการศึกษาสาขาวิชาตางๆ เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน 
และการใหบริการสารสนเทศตางๆ   

 3. เอกสารที่เกิดจากการดําเนินภารกิจหลักของสาขาวิชา เชน เอกสารเกี่ยวกับการ
ผลิต/ปรับปรุงชุดวิชา/แผนกิจกรรมชุดวิชาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา เอกสารเกี่ยวกับ
การจัดการสอนเสริม /สัมมนาเสริม เอกสารเกี่ยวกับการสัมมนาเขม/การอบรมเขม/ประสบการณ
วิชาชีพ เอกสารเกี่ยวกับการประสานงานขอสอบ การออกขอสอบและตรวจขอสอบ เอกสาร
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เกี่ยวกับการวิจัยตางๆของสาขาวิชา เอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล 
ฯลฯ 
 
ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเอกสาร 
 ปญหาและอุปสรรคของการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พิจารณาตามกรอบการ
บริหารงานเชิงระบบ สรุปไดดังนี้ 
 1. ปญหาและอุปสรรคสําคัญ ดานปจจัยนําเขา คือ 
  1.1 ดานวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ ทุกสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา มีวัสดุอุปกรณและครุภัณฑการจัดการเอกสาร เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอรเครื่องพิมพ (printer) และตูเก็บเอกสาร หรือช้ันวางเอกสาร ไม
เพียงพอตอการใชงาน 
  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/
สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ประสบปญหาการใชงานในระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกสเหมือนกัน คือ  ระบบอินทราเน็ตซึ่งเปนระบบที่ใชติดตอระหวางหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมีความขัดของอยูเนืองๆ ซ่ึงเปนอุปสรรคทําใหการลงทะเบียนรับ-สงเอกสาร 
หรือการออกเลขที่หนังสือลาชากวาปกติ 
  1.2 ดานการเงิน งบประมาณ  สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาสวนใหญไดรับงบประมาณที่ใชในการจัดการเอกสารไมเพียงพอ 
เชน งบประมาณในการผลิตเอกสาร งบประมาณคาลวงเวลา สําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานพิมพ
เอกสาร หรืองานจัดเก็บเอกสารและกําจัดเอกสาร ทําใหตองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพื่อให
เหมาะสมกับวงเงินที่ไดรับ ซ่ึงอาจเปนการลดประสิทธิภาพของการจัดการเอกสาร 
  1.3 ดานบุคลากร มี 2 ประเด็น ดังนี้ 
  1.3.1 จํานวนบุคลากรผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารไมเพียงพอ จึงทําให
แตละหนวยงานไมมีบุคลากรผูปฏิบัติงานการจัดการเอกสารโดยเฉพาะ บุคลากรผูรับผิดชอบงาน
การจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบันทุกคน และบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
การจัดการเอกสารของหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกคน จะตองมีหนาที่รับผิดชอบหลายอยาง 
ไมมีใครทํางานการจัดการเอกสารเพียงอยางเดียว บุคลากรทุกคนตองทํางานอื่นๆที่สนับสนุน
ภารกิจหลักของหนวยงานดวย จึงตองบริหารจัดการดวยการปฏิบัติงานเอกสารประจาํวนัทีเ่รงดวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
121

ใหเสร็จสิ้นตามเวลา ซ่ึงสวนใหญจะใหเวลานอยมากในการจัดเก็บและกําจัดเอกสาร จึงทําใหงาน
การจัดการเอกสารอาจมีประสิทธิภาพนอยกวาที่ควรจะเปน 
  1.3.2 บุคลากรผูปฏิบัติงานขาดทักษะในการจัดการเอกสาร เนื่องจาก
หลายหนวยงานตองรับบุคลากรใหมเขามาทํางานทดแทนบุคลากรที่โอนยาย หรือลาออกอยูบอยๆ 
บุคลากรที่เพิ่งเขารับหนาที่ตองใชเวลาศึกษางาน ยังมีประสบการณในการทํางานนอย ไมมีทักษะ
ในการจัดการเอกสาร และบุคลากรสวนมากไมเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับงานการจัดการ
เอกสาร  
  1.4 ดานพื้นที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ตางประสบปญหาพื้นที่ทํางานไมเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงานเหมือนกัน เนื่องจากภาระงานของแตละหนวยงานขยายตัวมากขึ้น ทําใหเกิดเอกสารใน
การดําเนินงานมากขึ้น รวมทั้งอุปกรณครุภัณฑเทคโนโลยีสมัยใหมที่นําเขามาใชในการ
ปฏิบัติงานการจัดการเอกสารเพิ่มมากขึ้น หลายหนวยงานจึงตองการพื้นที่ทํางานเพิ่มขึ้น 
 
 2. ปญหาและอุปสรรคสําคัญดานกระบวนการจัดการเอกสาร มีดังนี้ 
  2.1 การจัดทําเอกสาร การจัดทําเอกสารของสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน
และหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาหลายแหงไมรวดเร็วเทาที่ควร เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความชํานาญในการรางหนังสือ  
  2.2 การจัดเก็บเอกสาร สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันทุกสํานัก/สถาบันและ
หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ไมมีบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานจัดเก็บ
เอกสารเปนการเฉพาะเพียงอยางเดียว จึงไมสามารถจัดเก็บเอกสารในกระแสการใชงานเขาแฟมให
เปนปจจุบันตลอดเวลา สวนการจัดเก็บเอกสารสิ้นกระแสการใชงาน เปนเพียงการคัดแยกเอกสาร
เพื่อรอการทําลาย แตไมไดมีการพิจารณาคัดเลือกเอกสารที่มีคุณคาตอเนื่องเก็บรักษาเปนการถาวร  
  2.3 การทําลายเอกสาร สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการ
กิจสาขาวิชาสวนใหญ ดําเนินการทําลายเอกสารราชการโดยไมไดปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แตทําลายดวยวิธีการทําลายสิ่งพิมพที่ไมใช
ประโยชนในราชการ ทําใหเอกสารที่ทรงคุณคาอาจถูกทําลายไปกอนไดรับการจัดการเพื่อเปน
แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควาตอไป 
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 3. ปญหาและอปุสรรคดานผลลัพธ คือ  
  3.1 เอกสารในกระแสการใชงาน และเอกสารกึ่งกระแสการใชงานของสํานักงาน

เลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชาหลายแหง อาจมีไมครบถวนสมบูรณ 
หรือไมสามารถนํามาใชไดทันที เนื่องจากไมไดรับการจัดเก็บเขาแฟมตามหมวดหมูเปนประจําทกุ
วัน 

  3.2 เอกสารสิ้นกระแสการใชงานที่ทรงคุณคาของแตละสํานักงานเลขานุการ
สํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา อาจถูกทําลายโดยไมไดรับการจัดการใหเปน
แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาคนควา 
 
 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
 จากการศึกษาการบริหารและดําเนินงานการจัดการเอกสารของสํานักงานเลขานุการ
ในสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตางๆ ผูวิจัยขอ
เสนอแนะการปรับปรุงระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดย
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนแกทุกหนวยงานในการดําเนินงานการจัดการ
เอกสารของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารทั้งระบบ และประกาศ
ใหทุกหนวยงานถือปฏิบัติเปนแนวเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ในคูมือควรมีคําอธิบายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2548 อยางชัดเจน เชน การรางหนังสือ วิธีการ
ลงสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารประเภทตางๆ  วิธีการออกเลขที่หนังสือ 
วิธีการจัดเก็บเอกสารประเภทตางๆ การทําลายเอกสารที่ ถูกตอง ตลอดจนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 และการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับตามระเบียบ
วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 เพื่อใหบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการ
เอกสารสามารถปฏิบัติตามไดโดยมีปญหานอยที่สุด 
  2. มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนทรัพยากรการจัดการเอกสารทุกประเภทให
เพียงพอตอการใชงานของทุกหนวยงาน ตั้งแต งบประมาณ วัสดุอุปกรณครุภัณฑ เทคโนโลยีตางๆ 
และพื้นที่ทํางาน โดยคํานึงถึงการใชงานอยางคุมคาและประหยัด 
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  3. มหาวิทยาลัยควรใหความสําคัญกับการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร
ผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสารของทุกหนวยงาน ใหเหมาะสมกับปริมาณงานของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานการจัดการเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  4. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการพัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบงานการจัดการเอกสาร
ของทุกหนวยงาน โดยกําหนดใหมีการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ดานการจัดการเอกสารเปนประจํา
ทุกป เพื่อใหเขาใจในระบบการจัดการเอกสารของมหาวิทยาลัย และเพิ่มพูนความรูความสามารถ
และทักษะในการบริหาร การปฏิบัติงานและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งใหความ
สนับสนุนและสงเสริมบุคลากรใหสามารถเติบโตกาวหนาในอาชีพการงานเทาเทียมกับบุคลากร
งานอื่นๆ   
  5. มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดตั้งหนวยงานบริหารงานการจัดการเอกสารของ
มหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเทากอง โดยมีภารกิจหลักและความรับผิดชอบดังนี้ 
   5.1 มีสวนรวมในการออกแบบระบบ การควบคุมเอกสารดวยเทคโนโลยทีันสมัย 
รวมกับนกัสารนิเทศ หรือนักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร 
   5.2 กําหนดนโยบายและแผนงานการจัดการเอกสารระดับมหาวิทยาลัย 
   5.3 รับผิดชอบการวางกฎเกณฑมาตรฐาน และแนวปฏิบัติงานสารบรรณของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   5.4 ใหความรูแกบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูความเขาใจ และสามารถทํางาน
สารบรรณดวยตนเองได โดยการจัดฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนํา 
   5.5 ชวยแกไขปญหาที่เกิดจากการบริหารและดําเนนิงานสารบรรณ 
   5.6 ประสานงานกับสวนราชการของรัฐที่รับผิดชอบในการวางและควบคุมการ
ใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการจัดการเอกสารราชการระดับชาติ เชน สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนตน 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
   1. ศึกษาการจัดการเอกสารที่เจาะลึกในระบบตางๆ เชน ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
ระบบการจัดการเอกสารที่เกี่ยวกับนักศึกษา ระบบการจัดการเอกสารการเรียนการสอน ระบบการ
จัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส  
  2. ศึกษาเพื่อประเมินระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
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การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ระบบการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดการเรียนการสอนดวย  “ระบบการสอนทางไกล”  
ที่เอื้ออํานวยใหนักศกึษาสามารถใชเวลาศึกษาดวยตนเอง โดยไมตองเขาชั้นเรียนตามปกติ  แต
ใชวิธีการศึกษาโดยผานสื่อการสอนตาง ๆ  

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดสอนมี 5  ลักษณะ คือ 
1.   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร  1 ป  และ 2 ป 
2.  หลักสูตรระดับปริญญาตรีตอเนื่อง  2 ป และ 3 ป 
3.   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ป 
4.   หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ  
5.   หลักสูตรระดับบณัฑิตศกึษา 

การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรและปริญญาตรี 
นักศึกษาจะศกึษาจากสื่อการสอนตาง ๆ ดังนี้ 
1.  วัสดุการศกึษาที่มหาวิทยาลัยสงใหทางไปรษณยี  เชน  เอกสารการสอน  แบบ

ฝกปฏิบัติ    เทปเสียงประจําชุดวิชา   และวสัดุการศึกษาอืน่ ๆ 
2.  ส่ือทางวทิยุกระจายเสยีง  วิทยุโทรทัศนประกอบชดุวิชาและส่ือการสอนผาน

ระบบออนไลน (e-Learning) 
3.  การสอนเสริม ณ ศูนยบริการการศึกษาตาง ๆ  ทั่วประเทศ 
4.  การศึกษาคนควาเพิ่มเตมิดวยตนเอง  จากแหลงบรกิารสารสนเทศและแหลง

เรียนรูตาง ๆ เชน  หนวยหองสมุด มสธ.  ในหองสมุดประชาชนประจาํจังหวดัทุกจังหวัด  และ
หองสมุดประชาชนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

5.  การทดลองในหองปฏิบตัิการ  ศึกษาคนควาและทาํงานตามที่ไดรับมอบหมาย
ในบางชุดวิชาภายในระยะเวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.  กิจกรรมอบรมเขมชุดวิชาประสบการณวิชาชีพ 
การเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตและบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาจะเรยีนรูดวยตนเอง  พัฒนาความคิดที่กวางไกล  และรูจกันาํความรูจาก

แหลงวิทยาการตาง ๆ มาประยุกตใชในเชิงวิชาการและวิชาชีพของตน  โดยศกึษาจากสื่อการ
สอน  ดังนี ้
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1.   ส่ือหลัก  เปนสื่อส่ิงพิมพที่รวบรวมเนือ้หาสาระ  มโนมติ  กจิกรรม และวิธี
ปฏิบัติการทั้งหมดของชุดวชิา ประกอบดวย แนวการศกึษาและประมวลชุดวิชา 

2.  ส่ือเสริม ไดแก ส่ือโสตทัศน เชน เทปเสียง  เทปวดีิทัศน  ส่ืออิเล็กทรอนิกส  
และส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ  ทีใ่หนกัศึกษาอานเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรูนอกเหนือไปจากการศึกษา
สาระสําคัญหลักในประมวลสาระชุดวิชา 

3.   กิจกรรมปฏิสัมพันธ เปนกิจกรรมที่ชวยเสริมในสวนที่เปนทักษะพิสัยและเจต
พิสัย  ไดแก  การสัมมนาเสริม  การสัมมนาเขม  และการอบรมเขมเสริมประสบการณ
มหาบัณฑติ   

4.   การศึกษาคนควาเพิม่เติมดวยตนเองจากแหลงบริการสารสนเทศและแหลง
เรียนรูตาง ๆ เชน ศูนยวทิยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนยวทิยบริการ
บัณฑิตศึกษา ณ หอสมุดรัชมังคลาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ  หอสมุดติณสูลานนท  
โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และเวบ็ไซตตาง ๆ  
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หลักสูตรการศึกษาปการศึกษา 2548 

  หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร 
สาขาวิชา ประกาศนียบตัร วิชาเอก/กลุมวิชา 

ศิลปศาสตร วิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  ภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ  1 ป 
    ครู       การทองเที่ยว 
     กฎหมาย      คอมพิวเตอร   
    ธุรกิจ      การสาธารณสุข 
    การโรงแรม      ชาง 
    งานสํานักงาน      การเกษตร 
 วิชาไทยคดีศึกษา ไทยคดีศึกษา  1 ป 
 วิชางานสารสนเทศ งานสารสนเทศทั่วไป  1 ป 
  งานสารสนเทศสํานักงาน  1 ป 
 วิชาศึกษาทั่วไป วิชาศึกษาทั่วไป  1 ป 
นิติศาสตร วิชากฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน กฎหมายการที่ดินและทรัพยสิน  2 ป 
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  1 ป 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชา ปริญญา แขนงวชิา วิชาเอก 

ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ไทยคดีศึกษา ไทยคดีศึกษา  2 ป 
  สารสนเทศศาสตร สารสนเทศทั่วไป  2 ป, 4 ป 
   สารสนเทศสํานักงาน  2 ป, 4 ป 
ศึกษาศาสตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต การแนะแนว การแนะแนว 2 ป 
  การศึกษานอกระบบ การศึกษานอกระบบ  2 ป 
  การวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา2 ป 
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา2 ป 
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการงานกอสราง การจัดการงานกอสราง  2 ป 
  บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  2 ป,  4 ป 
   การบัญชี  2 ป, 4 ป 

การเงินการธนาคาร 2 ป 
การตลาด 2 ป 
การประกันภัยทั่วไป 2 ป 
การจัดการการทองเที่ยว  2 ป 
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สาขาวิชา ปริญญา แขนงวชิา วิชาเอก 
 รัฐประศาสนศาสตร-     

    บัณฑิต 
บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร 2 ป, 4 ป 

นิติศาสตร นิติศาสตรบัณฑิต - นิติศาสตร  3 ป, 4 ป 
วิทยาศาสตร
สุขภาพ 

สาธารณสุขศาสตร-
บัณฑิต   
 
แพทยแผนไทยบัณฑิต 

สาธารณสุขศาสตร 
 
 
แพทยแผนไทย 

บริหารสาธารณสุข 2 ป, 4 ป 
สาธารณสุขศาสตร 2 ป, 4 ป 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 ป 
แพทยแผนไทย 2 ป 

    
เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรบัณฑิต - เศรษฐศาสตร 4 ป 
   เศรษฐศาสตรธุรกิจ  2 ป,  4 ป 
คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตรบัณฑิต - โภชนาการชุมชน  2 ป,  4 ป 
   พัฒนาการเด็กและครอบครัว2 ป,4ป 
  คหกรรมศาสตรธุรกิจ ธุรกิจอาหาร   2 ป 
   การโรงแรมและภัตตาคาร  2 ป 
รัฐศาสตร รัฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร4 ป 
  ความสัมพันธระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางประเทศและ 
  และการเมืองการปกครอง 

       เปรียบเทียบ 
 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
       4 ป 

สงเสริม
การเกษตร 

เกษตรศาสตรบัณฑิต สงเสริมการเกษตร สงเสริมการเกษตร  2 ป, 4 ป 

และสหกรณ  เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการการผลิตพืช 2 ป 
   การจัดการการผลิตสัตว 2 ป 
  ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจการเกษตร  2 ป 
 สงเสริมการเกษตรและ  สงเสริมการเกษตรสหกรณ สงเสริมการปาไมและสิ่งแวดลอม 2 ป 
       สหกรณบัณฑิต  สหกรณ  2 ป,  4 ป 
นิเทศศาสตร นิเทศศาสตรบัณฑิต - นิเทศศาสตร 4 ป 
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีพาณิชยกรรม 

เทคโนโลยีการพิมพ  2 ป 
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 2 ป 

พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต - พยาบาลศาสตร 2 ป 
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 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชา ประกาศนียบตัรบัณฑิต แขนงวชิา 

ศึกษาศาสตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา บริหารการศึกษา 
วิทยาการจัดการ ประกาศนียบัตรบัณฑิตการคาปลีก การคาปลีก 

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา 
สาขาวิชา ปริญญา แขนงวชิา วิชาเอก 
ศิลปศาสตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร - 
ศึกษาศาสตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน ปฐมวัยศึกษา 
   ประถมศึกษา 
   มัธยมศึกษา (ภาษาไทย) 
   มัธยมศึกษา (คณิตศาสตร) 
   มัธยมศึกษา (สังคมศึกษา) 
   มัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร) 
  บริหารการศึกษา - 
  การแนะแนว - 
  การวัดและประเมินผลการศึกษา การประเมินการศึกษา 
  การศึกษานอกระบบ - 
  เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา - 
วิทยาการจัดการ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป 
  บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ สาธารณสุขศาสตร 

มหาบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตร บริหารสาธารณสุข 

การจัดการสิ่งแวดลอม
อุตสาหกรรม 
การบริหารโรงพยาบาล 

เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร - 
คหกรรมศาสตร คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต - การพัฒนาครอบครัวและ

สังคม 
รัฐศาสตร รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การเมืองการปกครอง - 
นิเทศศาสตร นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต - - 
สงเสริมการเกษตร
และสหกรณ 

เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สงเสริมการเกษตร - 

พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการพยาบาล - 
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  หลักสูตรระดับปริญญาเอกนานาชาต ิ
 

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรวมมือกับ Charles Sturt University (CSU)    
จัดการศึกษาระดับปริญญาเอกดวยระบบทางไกล  โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาบุคลากร 
มสธ. ใหมีความรูระดับปรญิญาเอกเพื่อรองรับงานวิชาการในระดับบณัฑิตศึกษาและการวจิัย
เพื่อพัฒนางานของมหาวิทยาลัย และเพื่อเปดโอกาสใหนักวิชาการหรอืผูสนใจทั่วไปไดพัฒนา
ความรูดวยระบบทางไกลที่ไมตองละทิ้งงานและครอบครัวไปศึกษาตางประเทศ  เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดรับปริญญาเอกจาก Charles Sturt University  โครงการความรวมมือจัด
การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีโปรแกรมที่เปดสอน ดังนี ้
 

สาขาวิชา ปริญญา วิชาเอก 
ศิลปศาสตร D.B.A - สังคมศาสตร 

- สังคมสงเคราะห 
- การสื่อสารและวัฒนธรรม 

การศึกษา Ed.D - 
พณิชยศาสตร Ph.D - การเงิน การบัญชี 

- การบริหารธุรกิจ 
- การจัดการธุรกิจ 
- เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและทรัพยากร 
- เศรษฐศาสตรการเกษตร 

สาธารณสุขศาสตร D.P.H - สาธารณสุข 
- วิทยาศาสตรสุขภาพ 

วิทยาศาสตรและการเกษตร D.Hlth.Sc - สารนิเทศศาสตร 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บรรณารักษศาสตร 
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ภาคผนวก ค 
ขอมูลท่ัวไปของสํานัก/สถาบันและสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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ขอมูลท่ัวไปของสํานัก/สถาบันและสาขาวชิาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 สํานัก/สถาบันและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนหนวยงานที่มี
ฐานะเทยีบเทาระดับเดยีวกัน ในแตละสํานัก/สถาบันมีมีหนวยงานในระดับรอง เรียกวา 
“สํานักงานเลขานุการ” “ศูนย” และ “ฝาย” สํานักงานเลขานุการในสํานัก/สถาบัน เปน
หนวยงานที่ทาํหนาที่รับผิดชอบงานบริหารทั่วไป (general administrative work) รวมถึงงานการ
จัดการเอกสารของหนวยงาน สวนสาขาวชิามีหนวยงานระดับรองเพียงหนวยงานเดียว เรียกวา 
“หนวยเลขานกุารกิจสาขาวิชา” เปนหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบการบริหารทั่วไป รวมถึง
งานการจัดการเอกสารของแตละสาขาวิชา  
 ตั้งแต ป 2543 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย 
(ปจจุบันเปนสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สังกดักระทรวงศึกษาธิการ) ในการประกัน
คุณภาพการศกึษา เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศกึษา หนวยงานระดับสํานกั/สถาบันและ
สาขาวิชาไดมกีารกําหนดวิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงาน ทัง้นี้อาจมีบาง
หนวยงานทีไ่มไดกําหนดไวอยางครบถวน  
 ประวัติโดยสังเขป วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของแตละสํานัก/สถาบัน
และสาขาวิชา มีดังนี ้

1.1 สํานักทะเบียนและวัดผล 
ประวัต ิ

 สํานักทะเบยีนและวดัผลเปนหนวยงานระดบัสํานักในสังกัดมหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522  พรอมกับสํานักงาน
อธิการบดี สํานักวิชาการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและสํานักบริการการศึกษา (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522) สํานักทะเบยีนและวัดผลมีภารกิจหลัก
คือ งานทะเบยีนนกัศึกษาและงานวดัผลการศึกษาของนกัศึกษา  ซ่ึงเกี่ยวของกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียน การพัฒนาแบบทดสอบ การจัดระบบคลังขอสอบ การจัดสอบ การ
ประมวลผลการสอบ การแจงผลสอบ การออกเอกสารสําคัญในการสําเร็จการศึกษา และการ
ใหบริการตอบปญหาแกนักศกึษาและผูเรียน รวมทั้งงานบริการทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานทะเบยีน 
และวดัผลการศึกษา โดยจัดอบรมใหความรูทางดานเทคนิคการวัดและประเมนิผลการศึกษา 
นอกจากนั้นยงัรับผิดชอบงานใหบริการจัดสอบตางๆตามความตองการของหนวยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน (มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 2541: 125, 139) ปจจบุันสํานัก
ทะเบียนและวดัผล แบงสวนราชการภายในออกเปน 8 หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ  ฝาย
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รับนักศึกษา ฝายทะเบยีนนกัศึกษา ฝายวดัผลการศึกษา ศูนยวจิัยและพัฒนาแบบทดสอบ ฝาย
จัดสอบ ศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา  และศนูยวิชาการประเมินผล (สํานักทะเบียน
และวดัผล 2548: 1-2) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรบัผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี ้
แผนภูมิท่ี  7  โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักทะเบียนและวัดผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

 “มุงพัฒนางานวิชาการ และบริการดานทะเบยีนและวดัผลในระบบทางไกลอยาง
ถูกตอง รวดเรว็ ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย” 
พันธกิจ  
 1. พัฒนางานวชิาการวัดและประเมินผลในระบบทางไกลอยางตอเนื่อง 

สํานักงานเลขานุการ ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายรับนักศึกษา ฝายวัดผลการศึกษา 

ศูนยวิจัยและพัฒนา
แบบทดสอบ 

ฝายจัดสอบ ศูนยวิชาการประเมินผล ศูนยขอมูลทะเบียน
และบริการนักศึกษา 

สํานักทะเบียนและวัดผล 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 

-งานระเบียบการรับ
สมัครนักศึกษา 
-งานรับสมัครนักศึกษา 
-งานตรวจสอบวุฒิ
การศึกษา 
-งานทะเบียนประวตัิ
นักศึกษา 
-งานประมวลผลขอมูล 
นักศึกษา 

-งานรับลงทะเบียน 
-งานทะเบียนการศกึษา 
-งานเอกสารสําคัญ 
-งานประมวลขอมลู
ทะเบียนการศึกษา 

-งานวางแผนและเตรียม
ขอมูลวัดผล 
-งานประมวลผลการสอบ 
-งานสถิติขอมูลและ
ตรวจสอบผลการสอบ 

-งานพัฒนาแบบทดสอบ 
-งานจัดทําแบบทดสอบ 
-งานวิเคราะหขอสอบ 
-งานคลังขอสอบ 
-งานคลังขอสอบโดยใช
คอมพิวเตอร 

-งานตารางสอบ 
-งานจัดสอบในประเทศ 
-งานจัดสอบตางประเทศ 
-งานจัดสอบใหกับ
หนวยงานภายนอก 

-งานสถิติขอมูล 
-งานบริการสารสนเทศ 
-งานบริการให
คําปรึกษา 
-งานประสานการใช
ระบบออนไลน 

-งานพัฒนาเครื่องมอืวัดผล 
-งานพัฒนาการ
ประเมินผล 
-งานวิจัยการวัดและ
ประเมินผล 
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 2. ใหความรูและบริการงานทะเบียนและวดัผลอยางถูกตอง รวดเรว็ ดวยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาและใหบริการงานทะเบยีนและวดัผลในระบบทางไกล 
2. เพื่อใหความรูดานงานทะเบียน และงานวัดและประเมนิผลในระบบทางไกล 
3. เพื่อพัฒนางานวัดและประเมินผลใหสอดคลองกับหลักการประกันคณุภาพการศกึษา

และมาตรฐานการศึกษาในระบบทางไกล 
4. เพื่อนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชกับงานทะเบยีน และงานวัดผลและประเมนิผล

ใหสามารถบริการไดถูกตอง และรวดเร็ว 
(สํานักทะเบียนและวัดผล 2548 :2- 4) 
 

1.2 สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
ประวัต ิ

 สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานระดับสํานักในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัย      
ธรรมาธิราช จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522  พรอมกับสํานักงาน
อธิการบดี สํานักวิชาการ สํานักทะเบียนและวัดผลและสํานักบริการการศึกษา (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522) สํานักเทคโนโลยีการศึกษาเปน
หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในดานสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยใน
ฐานะมหาวิทยาลัยเปด โดยมีหนาที่รับผิดชอบงานการจัดระบบ ออกแบบ วิจัย ผลิตและ
ใหบริการสื่อโสตทัศน รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน วีดิทัศน เทปเสียง และ
วิธีการอื่นที่ชวยใหนักศึกษาสามารถเรียนไดดวยตนเอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2541 : 146-147)  ปจจุบันสํานักเทคโนโลยีการศึกษา แบงสวนราชการภายในออกเปน 8 
หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ ฝายจัดระบบและวิจัยส่ือการศึกษา ศูนยโสตทัศนศึกษา 
ศูนยบริการการสอนทางวิทยุและโทรทัศน ศูนยผลิตภาพยนตรและภาพถายเพื่อการศึกษา ฝาย
วิศวกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร ศูนยวิชาการเทคโนโลยีการศึกษา และศูนยคอมพิวเตอรชวย
สอน   (สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2547 : 6) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบแสดง
เปนแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี  8  โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักเทคโนโลยีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

 “สรางสรรคส่ือการสอนในระบบการศึกษาทางไกลใหกาวหนา สอดคลองกับ
วิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” 

สํานักงานเลขานุการ ศูนยโสตทัศนศึกษา ฝายจัดระบบและ
วิจัยสื่อการศึกษา 

ศูนยบริการการสอน
ทางวิทยุและโทรทัศน 

ศูนยผลิตภาพยนตรและ
ภาพถายเพื่อการศึกษา 

ฝายวิศวกรรม
เทคโนโลยีการ

สื่อสาร 

ศูนยคอมพิวเตอร
ชวยสอน 

ศูนยวิชาการ
เทคโนโลยีการศึกษา 

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 

-งานจัดระบบสื่อการ 
ศึกษา 
-งานวิจัยสื่อการศึกษา 
-งานคลังขอมูลสื่อการ 
ศึกษา 
-งานพัฒนาบุคลากร
เทคโนโลยีการศึกษา 

-งานศิลปกรรม 
-งานผลิตสื่อสอนเสริม 
-งานผลิตเทปเสียง 
-งานบริการ
โสตทัศนูปกรณ 

-งานโทรทัศนเพื่อการศึกษา 
-งานวิทยุเพื่อการศกึษา 
-งานวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 
-งานบริหารการผลิต 
-งานสนับสนุนการผลิต 
-งานศิลปกรรมฉาก 
-งานหองสมุดภาพและเสียง 

-งานผลิตภาพยนตรเพื่อ
การศึกษา 
-งานเทคนิคภาพยนตร 
-งานผลิตภาพถายและไม
โครฟอรม 
-งานอเนกทัศน 

-งานวิศวกรรมระบบงาน 
-งานวิศวกรรมวิทยุ 
กระจายเสียง 
-งานวิศวกรรมวิทยุ
โทรทัศน 
-งานวิศวกรรมไฟฟากําลัง 
-งานสําเนาเทปโทรทัศน 
-งานถายทําในสตูดิโอ 
-งานถายทํานอกสถานที่   

-งานพัฒนาวิชาการ
เทคโนโลยีการศึกษา 
-งานใหบริการทาง
วิชาการ 

-งานผลิตชุดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
-งานกราฟฟกคอมพิวเตอร 
-งานวิเคราะหและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรชวย
สอน 
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พันธกิจ 
 “มุงสูความเปนเลิศในการพฒันาสื่อในระบบการศึกษาทางไกล เพื่อใหสามารถถายทอด

เนื้อหาสาระ และประสบการณการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ”  
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนางานวิชาการเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 
2. เพื่อผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล 
3. เพื่อใหบริการสื่อและโสตทัศนูปกรณ 
(สํานักเทคโนโลยีการศึกษา 2547 :2) 

1.3 สํานักบริการการศึกษา 
ประวัต ิ

สํานักบริการการศึกษาเปนหนวยงานระดับสํานักในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัย            
ธรรมาธิราชจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2522 พรอมกับสํานักงาน
อธิการบดี สํานักวิชาการ สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและสํานักทะเบียนและวัดผล (ราชกิจจา
นุเบกษา เลม 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522) เปนหนวยงานสําคัญที่ทําหนาที่ในการ
ใหบริการทางวิชาการแกนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย  ดวยการจัดให 
บริการสอนเสริม การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดฝกปฏิบัติ ฝกเสริมทักษะ การปฏิบัติงาน
ภาคสนามใหนักศึกษา การใหบริการกิจกรรมชมรมนักศึกษา ตลอดจนการบริการจัดสงวัสดุ
การศึกษาและสื่อการสอนประเภทตางๆถึงนักศึกษาทางไปรษณีย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2541 : 152-154)   ปจจุบันสํานักบริการการศึกษา แบงสวนราชการภายในออกเปน 4 หนวยงาน
คือ สํานักงานเลขานุการ  ศูนยบริการการศึกษาประจําภูมิภาค  ศูนยบริการการสอนทาง
ไปรษณีย  และ ฝายแนะแนวการศึกษา  (สํานักบริการการศึกษา 2547: 3-4) 

สํานักบริการการศึกษา มีโครงสรางและหนาที่ความรบัผิดชอบแสดงเปนแผนภูม ิ
ดังนี ้
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แผนภูมิท่ี  9  โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักบริการการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

 “ มุงมั่นใหบริการการศึกษาที่เปนเลิศ เพือ่ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
และผูรับบริการใหเกดิความพึงพอใจ โดยพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยดวยบุคลากรที่มีคุณภาพ” 
พันธกิจ 

1. จัดบริการเสริมวิชาการระดับปริญญาตรี เพื่อใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่ได
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. จัดบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับปริญญาตรี โดยใชรูปแบบและ
วิธีการตางๆ เนนการพัฒนานักศึกษาทั้งดานความรูทักษะและประสบการณดวยกิจกรรม
นักศึกษา 

3. จัดบริการสื่อการศึกษาแกนักศึกษาและหนวยงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการ
จัดระบบการเรียนการสอนทางไกล จัดสงส่ือการสอนและสื่อส่ิงพิมพแกนักศึกษาใหบรรลุ
เปาหมายตามแผนงาน 

สํานักงานเลขานุการ ศูนยบริการการสอน
ทางไปรษณีย 

ศูนยบริการการ 
ศึกษาประจําภูมิภาค 

ฝายแนะแนวการศึกษา 

สํานักบริการการศึกษา 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป -งานจัดการสอนเสริม 

-การฝกปฏิบัติเสริมทักษะ 
-การจัดตั้งดูแลและ
ประสานงานการบริหาร
ศูนยบริการการศึกษาทั่ว
ประเทศของมหาวทิยาลัย 

-งานใหบริการวัสดุและ
สื่อการเรียนการสอน
แกนักศึกษาและผูเรียน 
โดยผานการบริการของ
การสื่อสาร แหง
ประเทศไทย 
-งานบริการจัดสง
เอกสารและหนังสือ
ราชการตางๆแก
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

-งานใหบริการแนะแนวแก
ผูสนใจกอนสมัครเปนนักศึกษา
และหลังจบการศึกษา วิธี
การศึกษาตอในระดับสูง 
-งานบริการแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ 
-งานจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
-งานกิจกรรมชมรมนักศึกษา 
-งานการศึกษาวิชาทหาร 
-งานกองทุนเพื่อการศึกษา 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษา บัณฑิตและผูสนใจ

ทั่วไป 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
3. เพื่อจัดบริการเสริมทางวิชาการแกนกัศึกษา 
4. เพื่อจัดสงวสัดุและส่ือการศึกษาใหกับนกัศึกษาทางไปรษณีย 
(สํานักบริการการศึกษา 2547: 1-3) 

1.4 สํานักวิชาการ 
ประวัต ิ

สํานักวิชาการจัดตั้งขึ้นพรอมกับสํานักงานอธิการบดี สํานักทะเบียนและวัดผล                           
สํานักเทคโนโลยีการศึกษาและสํานักบริการการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2522 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 39 ตอนที่ 39 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2522) เปน
หนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ในระยะแรก สํานักวิชาการรับผิดชอบงานหลายฝายรวมทั้งฝายวิจัย และงานฝกอบรม ตอมาได
แยกงานฝกอบรมออกจากสํานักวิชาการ ยกฐานะเปนสํานักการศึกษาตอเนื่อง และแยกฝายวิจัย
ออกไปโดยยกฐานะเปนสถาบันวิจัยและพัฒนา ในป 2544 มีการตั้งฝายบัณฑิตศึกษาและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นเปนหนวยงานในสังกัดสํานักวิชาการ ป 2545 ไดแยกงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาออกจากสํานักวิชาการเปน ”ศูนยประสานงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา” และยกฝายบัณฑิตศึกษาออกจากสํานักวิชาการ ขึ้นเปน “สํานักบัณฑิตศึกษา” 
ปจจุบัน สํานักวิชาการมีภารกิจหลักคือ  1) งานเลขานุการกิจของสภาวิชาการ คณะกรรมการ
ประจําสาขาวิชาและสํานักวิชาการ 2) งานประสานงานการพัฒนาหลักสูตรและการสอนให
สอดคลองกับเจตนารมณของมหาวิทยาลัยและความตองการของประเทศชาติ ศึกษา วิเคราะห 
วิจัย และประเมินหลักสูตรและการสอนเพื่อปรับปรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยในระบบเปด
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 3) สงเสริมและอํานวยความสะดวกแกคณาจารยในการแตงตํารา
และการเขียนเอกสารการสอนในสาขาวิชาตางๆของมหาวิทยาลัย 4) งานพัฒนาคณาจารยใหมี
ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระบบการเรียนการสอนทางไกล สงเสริมและ
สนับสนุนใหคณาจารยพัฒนาในวิชาชีพของแตละบุคคล 5) งานจัดฝกอบรมปฏิบัติการชุดวิชา
ประสบการณวิชาชีพตางๆ แกนักศึกษาที่เรียนใกลจะจบหลักสูตร  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
-ธิราช 2541 : 134) และสํานักวิชาการ มีการแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 หนวยงานคือ 
สํานักงานเลขานุการ  ฝายตํารา ฝายพัฒนาคณาจารย ฝายพัฒนาหลักสูตรและการสอน  และฝาย
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ประสบการณวิชาชีพ  (สํานักวิชาการ 2547: 3-4) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบ
แสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
แผนภูมิท่ี  10  โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

พันธกิจของสํานักวิชาการ คือ การสนับสนุน สงเสริมและบริการเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนระบบทางไกลของมหาวิทยาลัย ไดแก การพัฒนาและประเมินหลักสูตร 
สนับสนุนการผลิตเอกสารชุดวิชา สงเสริมการแตงตํารา การพัฒนาคณาจารย การบริหารการ
จัดการฝกอบรม และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อมุงไปสูความเปนเลิศทางวิชาการใน
ระบบการศึกษาทางไกล 

 
 

สํานักงานเลขานุการ ฝายพัฒนาคณาจารย ฝายตํารา ฝายพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 

ฝายประสบการณวิชาชีพ 

สํานักวิชาการ 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานเลขานุการกิจ
สภาวิชาการ 
-งานเลขานุการกิจ
สาขาวิชา 

-งานสงเสริมการแตงตํารา 
-งานพัฒนาชุดวิชา 
-งานฐานขอมูลสนบัสนุน
งานวิชาการ 
-งานจัดทําเอกสารทาง
วิชาการ 

-งานพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ 
-งานบริหารทุน
พัฒนาบุคลากร 

-งานพัฒนาหลักสูตร 
-งานประเมินหลักสูตร 
-งานปรับปรุงหลักสูตร 
-งานเอกสารหลักสูตร 

-งานบริหารการอบรมนักศึกษา 
-งานพัฒนาสื่อการอบรมนักศึกษา 
-งานประเมินผลและพัฒนาการ
อบรม 
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วัตถุประสงค 
 

1. เพื่อประสานนโยบายและแผนงานการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
3. เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
4. เพื่อใหบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนทางไกล 
(สํานักวิชาการ 2547: 1-2) 

1.5 สํานักบรรณสารสนเทศ 
ประวัต ิ

สํานักบรรณสารสนเทศเปนสวนราชการระดับสํานักมีหนาที่รับผิดชอบในการ
บริการหองสมุดและสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เดิมชื่อ “ศูนยบรรณสารสนเทศ” เปนหนวยงานระดับศูนย/
ฝายในสังกัดสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ตอมาไดรับการยกฐานะจัดตั้งเปน “สํานักบรรณ
สารสนเทศ” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2529 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักบรรณ
สารสนเทศและสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (ราชกิจจานุเบกษา เลม 103 ตอน
ที่ 25 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2529)  ปจจุบัน สํานักบรรณสารสนเทศแบงสวนราชการ เปน 5 
หนวยงาน ดังนี้ สํานักงานเลขานุการ  ฝายเทคนิค  ฝายบริการสื่อการศึกษา  ฝายบริการสนเทศ  
และ ศูนยเทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ (เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นเปนการภายใน) (สํานักบรรณ
สารสนเทศ 2547 : 6-11) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 11  โครงสรางและหนาท่ีความรบัผิดชอบของสํานักบรรณสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

 “สํานักบรรณสารสนเทศ จัดบริการหองสมุดและสารสนเทศ สนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยไดอยางสมบูรณ  ไดมาตรฐาน  และมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับ
ความกาวหนาของวิชาการ เทคโนโลยีระบบการศึกษาทางไกล และการเปนแหลงการเรียนรู
ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ”  
พันธกิจ 

1. ปฏิบัติภารกิจดานการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ การทํารายการชวยคนและการ
บริการสารสนเทศใหครบถวนสมบูรณ ทั้งในดานการสนับสนุนการจัดการศึกษา และการ
บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 

2. เพิ่มศักยภาพการจัดบริการหองสมุดและสารสนเทศ ดวยการใชเทคโนโลยี
สมัยใหมในการปฏิบัติงานและใหบริการ รวมทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ทําการหองสมุด และ
จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆอยางเหมาะสม 

3. รวมมือประสานภารกิจและบริการสารสนเทศ ทั้งกับหนวยงานภายในหองสมุด
ในเครือขายของมหาวิทยาลัย และหองสมุดวิชาการภายนอก 

 

สํานักงานเลขานุการ ฝายบริการสื่อการศึกษา ฝายเทคนิค ฝายบริการสนเทศ 

ศูนยเทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ 

สํานักบรรณสารสนเทศ 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหารทั่วไป 

-งานจัดหาทรัพยากร 
-งานวิเคราะหทรัพยากร 
-งานหองสมุดสาขา 

-งานบริการสื่อสิ่งพิมพตางๆ 
-งานบริการสื่อโสตทัศน 

-งานจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัย 
-งานสนเทศการศึกษา
ทางไกล 
-งานสนเทศสุโขทยั
ศึกษา 

-งานวางแผนและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรในงานหองสมุด 
-ประสานการใหบริการฐานขอมูลตางๆ 
-งานบํารุงรักษาและแกไขปญหาระบบคอมพิวเตอรและ
ฐานขอมูล   
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนศูนยรวมขาวสารขอมูลที่จัดบริการหองสมุด และบริการสารสนเทศ

ตางๆทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค แกคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษของมหาวิทยาลยั 
อันเปนการสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการสอนและการวิจัย และแกบุคลากรใน
สายงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยในการนําไปประยุกตใชใหการปฏิบัติงานในหนาที่เปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อใหบริการหองสมุดและสื่อการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคแก
นักศึกษาและผูเรียนตามหลักสูตร และโครงการใหบริการทางวิชาการตางๆของมหาวิทยาลัย
ในระบบการสอนทางไกล 

3. เพื่อใหบริการหองสมุดและสื่อการศึกษาแกประชาชนทั่วไปในลักษณะ
ศูนยบริการการศึกษาตลอดชีวิต ในศูนยวิทยพัฒนาและมุม มสธ. ที่ประชาชนทุกคนสามารถใช
เปนแหลงศึกษาหาความรูไดตามความสนใจ อันเปนการสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยใน
ดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน 

4. เพื่อเปนศูนยประสานงานในการจัดการศึกษาตามการนัดหมาย และการ
ใหบริการสื่อการศึกษาแกกลุมเปาหมายตางๆของมหาวิทยาลัย 

5. เพื่อสงเสริมภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยเฉพาะการทํานุบํารุงอักษรไทย 

6. เพื่อเปนแหลงกลางในการประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสารขอมูลท่ีเกี่ยวของ
กับมหาวิทยาลัย การแนะแนวการศึกษาและอาชีพแกนักศึกษาและประชาชนผูสนใจทั่วไป 
ตลอดจนการพบปะหรือจัดกิจกรรมเสริมวิชาการของชมรมนักศึกษาหรือสมาคมศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่อยูในสวนภูมิภาค 

(สํานักบรรณสารสนเทศ 2547: 1-2) 
1.6 สํานักพิมพ 

ประวัต ิ
สํานักพิมพเปนหนวยงานระดับสํานักจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานัก

บรรณสารสนเทศ และสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2529  
(ราชกิจจานุเบกษา เลม 103 ตอนที่ 25 วันที่ 18 กุมภาพันธ 2529) เนื่องดวยมหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราชใชส่ือการสอนทางไกลในหลายรูปแบบ โดยกําหนดใหส่ือส่ิงพิมพเปนสื่อหลัก ใน
ระยะแรกเริ่ม งานดานการพิมพส่ือการสอนของมหาวิทยาลัยอยูในความรับผิดชอบของฝายการ
พิมพ สังกัดสํานักเทคโนโลยีการศึกษา ตอมา ป 2529 “ฝายการพิมพ” ไดรับการยกฐานะขึ้น
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เปนหนวยงานระดับสํานัก มีหนาที่หลักในการผลิตเอกสารการสอนและสิ่งพิมพทุกชนิดเพื่อจัดสง
ใหนักศึกษาทุกระดับ สงเสริมความกาวหนาทางดานวิชาการของมหาวิทยาลัยดวยการเลือกสรร
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณคาควรแกการอนุรักษและเผยแพรมาจัดพิมพ การจัดจําหนายและเผยแพร 
ส่ิงพิมพและวัสดุการศึกษาประเภทตางๆของมหาวิทยาลัย และการใหบริการดานการพิมพแก
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 169-
173)  ปจจุบันสํานักพิมพ แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 หนวยงานคือ สํานักงาน
เลขานุการ  ฝายเตรียมการพิมพ ฝายเผยแพรและจัดจําหนาย  ฝายวิชาการ และฝายผลิต 
(สํานักพิมพ 2547: 5) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
แผนภูมิท่ี 12   โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักพิมพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

“เปนหนวยงานบริการรูปแบบพิเศษที่รับจัดพิมพและผลิตส่ือส่ิงพิมพคุณภาพ
มาตรฐาน  ซ่ึงลูกคาพึงพอใจ  จําหนายหนังสือและสินคาอื่นในลักษณะศูนยหนังสือ
มหาวิทยาลัย”  

สํานักงานเลขานุการ ฝายเผยแพรและจัด
จําหนาย   

ฝายเตรียมการพิมพ ฝายวิชาการ 

ฝายผลิต 

สํานักพิมพ 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหารทั่วไป 
-งานบัญชีและ
การเงิน 
-งานพัสดุ 

-งานวางแผนและ
ประสานงานการพิมพ 
-งานพิสูจนอักษร 
-งานจัดหนาชุดวิชา 
-งานศิลปะ 
-งานฟลมและวางรูปแบบ 

-งานจัดจําหนาย 
-งานบัญชีและการเงิน 
-งานเผยแพร 
-งานคลังวัสดุการศึกษา 

-งานเลือกสรรหนังสือ 
-งานเตรียมตนฉบบั 
-งานบรรณาธิการ 
-งานพิมพซ้ําสื่อ
สิ่งพิมพ 

- งานเตรียมวัสดุทางการพิมพ 
- งานพิมพระบบออฟเซต 
-งานทําสิ่งพิมพสําเร็จ 
-งานพิมพระบบดิจติอล 
-งานซอมบํารุง 
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ภารกิจ 
 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพเอกสารการสอนและสื่อส่ิงพิมพของ

มหาวิทยาลัยใหเปนไปอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2. เพื่อสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการในการคัดสรรผลงานทางวิชาการที่มี

คุณคาทั้งในดานงานแตงตํารา งานเรียบเรียง งานแปล งานวิจัย หรือเอกสารทางวิชาการอื่นๆที่
หายาก แลวจัดพิมพ เผยแพรและอนุรักษไว เพื่อประโยชนตอการศึกษาและคนควาตอไป 

3. เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการผลิตส่ือส่ิงพิมพเพื่อการศึกษา
ที่มีคุณภาพและราคา เหมาะสมแกนิสิตนักศึกษาและประชาชน 

4. เพื่อจดัจําหนายและเผยแพรส่ิงพิมพทางวิชาการและของที่ระลึก ทีม่หาวิทยาลัย
จัดทําขึ้นใหแกนักศึกษาและผูสนใจทั่วไปใหกวางขวางยิ่งขึน้ ในลักษณะของบริการทางวิชาการที่
ใหแกสังคมอันเปนการเพิ่มพูนรายไดของมหาวิทยาลัย 

5. เพื่อเปนศูนยประสานงานและใหบริการกับหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก ที่เกี่ยวของกับการจัดพิมพและเผยแพรเอกสารทางวิชาการและสิ่งพิมพตางๆ อัน
จะเปนการสงเสริมและสนับสนุนในแวดวงทางกิจกรรมการพิมพและผูใชกิจการทางการพิมพ
ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อจัดพิมพเอกสารการสอนและสื่อส่ิงพิมพของมหาวิทยาลัยไดทันตามกําหนด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อใหบริการผลิตและจําหนายสื่อส่ิงพิมพทุกชนิดในเชิงธุรกิจที่สามารถ
เพิ่มพูนรายไดของมหาวิทยาลัย 

3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมในดานการผลิตสื่อส่ิงพิมพอยางครบวงจร 
และเปนแหลงเพิ่มพูนความเขาใจในงานดานการพิมพ 

(สํานักพิมพ 2548: 1-2) 
1.7 สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

ประวัต ิ
สํานักการศึกษาตอเนื่องเปนหนวยงานระดับสํานักในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัย          

ธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2531 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 
105 ตอนที่ 239 วันที่ 30 ธันวาคม 2531) เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการบริการทางวิชาการแก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหนาที่ความรับผิดชอบในดาน การสงเสริมการศึกษา
ตามโครงการการศึกษาตอเนื่อง เผยแพรความรูสูประชาชนผานสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส  
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การจัดนิทรรศการ การสัมมนา การอภิปรายทางวิชาการ การจัดฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใหแก
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป การจัดกิจกรรมทางวิชาการ 
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีตางๆ ที่เนนการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย โดยผสมผสานกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2541 : 177-178)  ปจจุบันสํานักการศึกษาตอเนื่อง แบงสวนราชการภายในออกเปน 6 
หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ  ฝายบริการเผยแพรทางไกล    ฝายวิเคราะหโครงการและ
หลักสูตรการฝกอบรม  ฝายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการฝกอบรม  ฝายบริหารการฝกอบรม 
และฝายอุทยานการศึกษา (สํานักการศึกษาตอเนื่อง 2547: 2-3) โดยมีโครงสรางและหนาที่
ความรับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
แผนภูมิท่ี 13   โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักการศึกษาตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานเลขานุการ ฝายวิเคราะหโครงการ
และหลักสูตรการ

ฝกอบรม 

ฝายบริการ
เผยแพรทางไกล 

ฝายพัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยี
การฝกอบรม 

ฝายบริหารการฝกอบรม ฝายอุทยานการศึกษา 

สํานักการศึกษาตอเนื่อง 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป -งานเผยแพรความรูสู

ประชาชนผานสื่อตางๆ 
-งานโครงการสัมฤทธิบัตร 

-งานพัฒนาและจัดทํา
หลักสูตรการฝกอบรม 
-งานกําหนดรูปแบบ
และเครื่องมือที่ใชใน
การประเมินผลการ
ฝกอบรม 

-งานจัดหา ออกแบบและ
พัฒนาการผลิตสื่อ 
-งานศิลปกรรมที่ใชในการ
ฝกอบรม 
-งานจัดระบบเทคโนโลยี
การฝกอบรม 

-งานจัดฝกอบรมแก
ประชาชนทั่วไป 
-งานบริการใหคําปรึกษาดาน
การบริหารการฝกอบรมแก
หนวยงานตางๆ 

- งานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใน
อุทยานการศึกษา 
-งานทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
-งานจัดสวนพฤกษศาสตรพันธุไมใน
วรรณคดีไทยและไมหายาก 
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วิสัยทัศน 
สํานักการศึกษาตอเนื่องมีความมุงมั่นที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆ ในการใหบริการ

วิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในหลายรูปแบบ ดวยระบบและกลไกที่
มีคุณภาพ และพรอมที่จะปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
เพื่อมุงสูการเปน “องคกรชั้นนํา เพื่อใหบริการวิชาการแกสังคม และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ดวยทีมงานและบริการที่มีคุณภาพ” และเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการของสํานักวา จะ
ไดรับความรูและการบริการทางวิชาการตามที่พึงประสงค 
วัตถุประสงค 

สํานักการศึกษาตอเนื่องกําหนดวัตถุประสงคไวดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคลและองคกรใหสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 
3. เพื่อทํานุบํารุงสงเสริมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม 
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการฝกอบรมใหเกิดความคลองตัวและ

พึ่งพาตนเองได และนําไปสูการสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
(สํานักการศกึษาตอเนื่อง 2547: 1-2) 

1.8 สํานักคอมพิวเตอร 
ประวัต ิ

สํานักคอมพิวเตอรจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2532  (ราช
กิจจานุเบกษา เลม 106 ตอนที่ 197 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2532) ในระยะเริ่มแรกของการสถาปนา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สํานักคอมพิวเตอรมีฐานะเปน “ศูนยคอมพิวเตอร” ในสังกัด
สํานักทะเบียนและวัดผล ตั้งแต ป 2522  สํานักคอมพิวเตอรเปนหนวยงานที่มีหนาที่จัดเตรียม
และประมวลขอมูลนักศึกษา เปนศูนยกลางของการประมวลขอมูลที่สนับสนุนงานดานการเรียน 
การสอน งานบริหาร งานบริการทางวิชาการ และงานวิจัยของมหาวิทยาลัย การนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาใชเปนสื่อการศึกษาและสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ 
ตลอดจนการจัดฝกอบรมใหความรู เกี่ยวกับคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 183-187)  ปจจุบันสํานักคอมพิวเตอร แบงสวนราชการ
ภายในออกเปน 4 หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ ฝายบริการงานคอมพิวเตอร ฝาย
ปฏิบัติการประมวลผล  และฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ (สํานักคอมพิวเตอร 2547: 3) โดยมี
โครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 14   โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักคอมพิวเตอร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิสัยทัศน 

 “มุงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทางไกล การบริการการศึกษา 
และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย
เพื่อการเปนผูนําในระบบการศึกษาทางไกล” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่องานบริหาร งานบริการ และงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
3. พัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพและความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานบริหาร งานบริการ และงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

2. เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย 

3. เพื่อสนับสนุนงานดานการเรียนการสอนและงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานุการ ฝายปฏิบัติการ
ประมวลผล 

ฝายบริการงาน
คอมพิวเตอร 

ฝายวิเคราะหและ
พัฒนาระบบ 

สํานักคอมพิวเตอร 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหาร
ทั่วไป 

-งานบริการเคร่ือง
ไมโครคอมพิวเตอร ติดตั้ง 
ใหคําปรึกษาแนะนําการ
ใชเคร่ืองและซอมบํารุง
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 

-งานประมวลผลขอมูล
ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร 
-งานบริหารฐานขอมูล
และโปรแกรมระบบ 
-งานใหบริการตรวจ
กระดาษคําตอบ 

-งานวิเคราะห ออกแบบ
และพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร 
-งานจัดหาโปรแกรม
สําเร็จรูป  
-งานออกแบบสรางและ
จัดการฐานขอมูล 
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4. เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีศักยภาพและความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. เพื่อใหบริการการตรวจขอสอบและประมวลผลสอบแกหนวยงานภายนอกและ
ประชาชนทั่วไปตามหลักการพึ่งพาตนเองและเพิ่มพนูรายไดของมหาวิทยาลัย 

 6. เพื่อใหคําปรึกษา แนะนําและแกไขปญหาเกีย่วกับการใชเครื่องคอมพิวเตอร 
(สํานักคอมพวิเตอร 2547 :1-2) 

1.9 สํานักบัณฑิตศึกษา 
ประวัต ิ

สํานักบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายในที่จัดตั้งโดยอํานาจของสภามหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช ใหเปนหนวยงานระดับสํานักในสังกัดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2545  สํานักบัณฑิตศึกษา
รับผิดชอบการใหบริการทางวิชาการแกคณาจารยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การศึกษานานาชาติ สงเสริมสนับสนุนการทํา
วิทยานิพนธและการศึกษาคนควาอิสระ (สํานักบัณฑิตศึกษา 2547 : 1)  ปจจุบันสํานักบัณฑิตศึกษา 
แบงสวนราชการภายในออกเปน 5 หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ ฝายกิจกรรมปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา ฝายการศึกษานานาชาติ  ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา และฝายสงเสริม
มาตรฐานบัณฑิตศึกษา  (สํานักบัณฑิตศึกษา 2547:7) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความ
รับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ ดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี  15  โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสํานักบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

 “เปนหนวยงานสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษาสูสากล สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน และบริการแบบครบวงจร โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย”   
พันธกิจ 

1. ประสานนโยบายและแผนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหบรรลุ
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

2. สงเสริมมาตรฐานทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสากล 

3. สนับสนุนการเตรียมความพรอมในการเปดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาให
เปนไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานุการ ฝายการศึกษานานาชาติ ฝายกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ
บัณฑิตศึกษา 

ฝายทะเบียนและ
วัดผลบัณฑิตศึกษา 

ฝายสงเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา 

สํานักบัณฑิตศึกษา 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหารทั่วไป 

-งานจัดปฐมนิเทศและอบรมเขมเสริม
ประสบการณมหาบัณฑิต 
-งานบริการการเรียนการสอนประจําชุดวิชา 
-งานจัดสัมมนาเขมวิทยานิพนธ 
-งานจัดสัมมนาเขมการศึกษาคนควาอิสระ   

-งานพัฒนาโครงการ
หลักสูตรนานาชาติ 
-งานบริการการศึกษา
และติดตามประเมินผล 

-งานรับสมัครนักศึกษา 
-งานทะเบียนนักศกึษา 
-งานประเมินผลและ
เอกสารสําคัญ 
-งานสอบวิทยานิพนธ 
สอบการศึกษาคนควา
อิสระและสอบ
ประมวลความรู 

- งานพัฒนาหลักสูตรและเตรียมการเปดสอน 
- งานสงเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
- งานกิตติเมธี 
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4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบการศึกษา
ทางไกล ใหบรรลุเปาหมาย 

5. พัฒนาการจดับริการทางการศึกษา โดยเนนบริการแบบ one stop service 
6. บริหารและจัดการหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรสหวิทยาการ รวมทั้ง

โครงการพิเศษใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อเปนศูนยกลางในการประสานงาน บริการการศึกษาระดับบณัฑติศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมและสนับสนนุการศึกษา คนควาวจิัยในสาขาตางๆในรูปแบบของ

ทุนสนับสนุนและเพิ่มพนูความรูทางวิชาการ 
3. เพื่อพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
4. เพื่อเผยแพรองคความรูทางวิชาการและวิชาชีพออกสูสังคม โดยการเผยแพร

ผลงานของนักศึกษาทางสื่อตางๆ 
(สํานักบณัฑิตศึกษา 2548: 4) 

1.10 สถาบันวจัิยและพัฒนา 
ประวัต ิ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นอยางเปนทางการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเปน
สถาบันและสํานัก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 42 ลงวันที่ 8 เมษายน 
2535 ในระยะเริ่มแรก สถาบันวิจัยและพัฒนามีฐานะเปน “ฝายวิจัย” ในสังกัดสํานักวิชาการ
รับผิดชอบการประสานงานวิจัยทางวิชาการ การจัดฝกอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางการวิจัย 
การบริการขอมูลการวิจัย การจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย การเผยแพรผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย ตอมา ในป 2535 ไดยกฐานะขึ้นเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา” เพื่อทําหนาที่เปน
หนวยงานกลางในการบริหารงานดานวิจัยและพัฒนา ซ่ึงครอบคลุมทั้งดานนโยบายและแผน
งานวิจัย โดยทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน และประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งดานการ
วิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต การวิจัยแบบสหวิทยาการของสาขาวิชาและสํานักตางๆ การวิจัย
ที่มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของความเชี่ยวชาญใน
ระบบการสอนทางไกล ตลอดจนการพัฒนาและเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อนําไปสูการประยุกตใช 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 189-191)   ปจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนา แบงสวน
ราชการภายในออกเปน 5 หนวยงานคือ สํานักงานเลขานุการ  ฝายประสานงานการวิจัย  ฝาย
พัฒนาและเผยแพรงานวิจัย  ศูนยวิจัยการศึกษาทางไกล และ ศูนยบริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ  
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(สถาบันวิจัยและพัฒนา 2547: 8) โดยมีโครงสรางและหนาที่ความรับผิดชอบแสดงเปนแผนภูมิ 
ดังนี้ 
แผนภูมิท่ี 16   โครงสรางและหนาท่ีความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน 

1. เปนหนวยงานกลางดานการวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
2. เปนศูนยขอมูลดานการวจิยัและดานการวิจัยการศึกษาทางไกล 
3. เปนองคกรเผยแพรผลงานวิจัยที่สมบรูณแบบ 
4. เปนองคกรใหบริการพัฒนาบุคลากรดานการวจิัยทั้งภายในและภายนอก 
5. เปนหนวยงานกลางในการแลกเปลี่ยนนักวจิัย แสวงหาความรวมมอืและแหลง

ทุนวิจยัภายในและภายนอกประเทศ 

สํานักงานเลขานุการ ฝายพัฒนาและ
เผยแพรงานวิจัย 

ฝายประสานงาน
การวิจัย 

ศูนยวิจัย
การศึกษาทางไกล 

ศูนยบริการงานวิจัยลักษณะพิเศษ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-งานอํานวยการ 
-งานบริหารทั่วไป 

- งานบริหารงานวิจัย 
- งานประสานงานโครงการวิจัย 
- งานจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย 
-งานจัดทําฐานขอมลูงานวิจัย 

-งานจัดพิมพเผยแพร
ผลงานวิจัย 
-งานจัดอบรมสัมมนา
ความรูเกี่ยวกับการวิจัย 
-งานจัดทําแผนหลักการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย 

-งานการศึกษาคนควา
และวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกล 
-งานประสานงานการ
ใหทุนเกี่ยวกับ
การศึกษาทางไกล 
-งานรวบรวมขอมูลที่
เปนประโยชนกับการ
วิจัย 

- งานวิจัยที่ไดรับเงนิอุดหนุนจากแหลงทุน
ภายนอก 
- งานบริหารงานสนับสนุนศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
-งานแสวงหาเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหลงทุน
ภายนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
168

6. เปนองคกรใหคําปรึกษาดานการวจิัยใหแกบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอก 

7. เปนองคกรรับทําวิจัยและแสวงหารายไดใหมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค 

1. เปนหนวยงานกลางดานการวิจัยทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยจัดใหมีฐานขอมูล
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและดูแลการบริหารงานวิจัยกองทุนรัตนโกสินทร 200 ป งบประมาณ
แผนดิน กองทุนพัฒนาสื่อการศึกษาทางไกล กองทุนวิจัยพัฒนาแบบทดสอบ และวิจัยสถาบัน 

2. ใหบริการดวยการทําฐานขอมูลดานการวิจัยและดานการวิจัยการศึกษาทางไกล 
3. จัดการเผยแพรผลงานวิจยัที่เกีย่วของกบัมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบในรูปแบบ

ตางๆ 
4. จัดบริการพฒันาบุคลากรดานการวิจัยทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

  5. แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
และแหลงทุนวิจัยภายในและภายนอกประเทศ 
     6. ระดมศักยภาพของบุคลากรและผูมีความรูความสามารถดานการวิจัยมาให
คําปรึกษาดานการวิจัยใหแกบุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก 

7. แสวงหารายไดใหมหาวิทยาลัยดวยการรับทําวิจยั 
(สถาบันวิจยัและพัฒนา 2547: 2 ) 

1.11 สาขาวิชาศิลปศาสตร 
ประวัต ิ

สาขาวิชาศิลปศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 
2522 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 96  ตอนที่ 28 วันที่ 1 มีนาคม 2522) พรอมกับสาขาวิชา
ศึกษาศาสตร และสาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา ไดแก การ
ผลิตและการเปดสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีของทุกสาขาวิชา เชน 
ชุดวิชามนุษยกับอารยธรรม มนุษยกับสังคม วิทยาศาสตรกับสังคม ไทยศึกษา ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน การใชภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษสําหรับครู คณิตศาสตรสําหรับสังคมศาสตร การใช
ภาษาไทย และเปดสอนวิชาเอกในหลักสูตรตางๆ  ทั้งในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา 
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเปดสอนชุดวิชาเลือกเพื่อเสริมวิชาเอกแกสาขาวิชาอื่น 
ดานการบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปโครงการการศึกษาตอเนื่องและโครงการความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เชน โครงการศูนยสุโขทัยศึกษา 
และดานการวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่อง (สาขาวิชาศิลปศาสตร 2547 : 4) 
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ปรัชญาการศกึษา 
“สาขาวิชาศิลปศาสตร มุงผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานความรูอยางกวางขวาง ทั้งดาน

มนุษยศาสตร สังคมศาสตร และวิทยาศาสตร อันจักทําใหเขาใจวิถีชีวิตมนุษย และสามารถ
ปรับตัวเขากับสภาวการณที่เกิดขึ้นรอบดาน สงเสริมการศึกษา คนควาวิจัย สารสนเทศศาสตร 
ไทยคดีศึกษา และดานภาษาไทย โดยสนองตอบภารกิจในการทํานุบํารุงวัฒนธรรมไทย และ
ความตองการของสังคมสารสนเทศ” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหความรูทางดานศิลปศาสตรแกบุคลากรที่ประสงคจะพัฒนาวิชาชีพของ
ตนอยางกวางขวางยิ่งขึ้น 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตในแขนงวิชาที่ใหบริการ และอํานวยประโยชนแกสังคมในดาน
ตางๆ 

3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสาขาวิชาตางๆของมหาวทิยาลัย 
4. เพื่อบูรณาการวิชาการดานตางๆ และนาํมาประยุกตใหเหมาะสมแกบุคลากรแต

ละอาชีพ 
 (สาขาวิชาศิลปศาสตร 2547 : 5) 

1.12 สาขาวิชาศึกษาศาสตร 
ประวัต ิ

สาขาวิชาศึกษาศาสตร เปนหนึ่งในสามสาขาวิชาแรกที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย             
ธรรมาธิราช จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 7 กุมภาพันธ 2522  และประกาศในราช
กิจจานเุบกษา เลม 96 ตอนที่ 28 วันที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2522 พรอมกับสาขาวิชาศิลปศาสตร และ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มีภารกิจหลักในดานการจดัการศึกษา โดยการเปดสอนหลักสตูร
ตางๆในระดับประกาศนยีบตัร ปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อใหการศึกษาตอเนื่องแกบุคลากร
ประจําการที่ปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษา หรือมีคุณวุฒทิางการศึกษาเปนการเพิ่มพนูวิทยฐานะ 
และเพื่อผลิตบคุลากรทางการศึกษา ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิ ดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม เชน จัดทําโครงการนักเรียนทุนสาธิตเสริมสมอง โครงการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โครงการพัฒนาครูระดับปฐมวัยศกึษาและโครงการความ
รวมมือกับหนวยงานตางๆทั้งในประเทศและตางประเทศ  ดานการทํานบุํารุงศิลป วัฒนธรรม เชน 
การรวมเปนวทิยากรหรือกรรมการตัดสินผลงานเกี่ยวกบัศิลปวัฒนธรรม  และดานการวิจยัที่มี
ผลงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 70-73) 
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วิสัยทัศน 
  “องคกรชั้นนําที่มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาใหมีคุณภาพ ดวยระบบ

การศึกษาทางไกล โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย” 
พันธกิจ 

1. พัฒนาบุคลากรประจําการทางการศึกษาอยางมีระบบและตอเนื่อง 
2. พัฒนางานวจิัยดานครูในสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
3. ใหบริการทางวิชาการแกบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนที่สนใจ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อใหการศึกษาแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ทางการศึกษา หรือมีวุฒิทางการศึกษา 

เพิ่มพูนวิทยฐานะและความรูความสามารถทางวิชาการอันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพของตน 
2. เพื่อผลิตบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูคูคุณธรรมสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและทองถ่ิน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
3. เพื่อใหบริการทางวิชาการดวยการสงเสริมและเผยแพรความรูทางการศึกษาแก

สังคมและชุมชน 
4. เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมแกชุมชนและสงัคม 
5. เพื่อประยกุตเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสมยัใหม มาใชในวิชาชีพศึกษาศาสตร 
6. เพื่อสรางองคความรูใหมดวยการสงเสริมการวิจยัที่มีประโยชนตอวิชาชีพ ชุมชน 

สังคมและประเทศชาต ิ
( สาขาวิชาศึกษาศาสตร 2548: 3-4) 

1.13 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
ประวัต ิ

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2522  ตามประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 28 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2522 พรอมกับสาขาวิชาศึกษาศาสตร 
และสาขาวิชาศิลปศาสตร มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท เพื่อพัฒนาบุคลากรและผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบริหารและการจัดการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการจัดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดานการ
จัดการงานกอสราง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดานการจัดการทั่วไป ดานการเงินและการ
ธนาคาร การบัญชี การตลาด การประกันภัยทั่วไป  และบริหารรัฐกิจ  ดานการบริการทาง
วิชาการแกสังคม เชน โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ อาทิ กรมราชทัณฑ กรม
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สรรพสามิต กรมพาณิชยสัมพันธ กรมการปกครองและธนาคารออมสิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 2541 : 75-78) โครงการความรวมมือกับสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย กรมการประกันภัย 
สํานักงานศาลยุติธรรม และบริษัทยูนิชารม (ประเทศไทย) จํากัด และในป 2546 สาขาวิชา
วิทยาการจัดการไดเปดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิทยาการ
จัดการ 2547 : 4-5) 
วิสัยทัศน 

 “สาขาวิชาวิทยาการจัดการมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการดานบริหารจดัการเพื่อ
ตอบสนองความตองการในการเรียนรูของมหาชน” 
พันธกิจ   

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพยีบพรอมดวยความรูคูคุณธรรม 
2. วิจยัเพื่อแสวงหาความรูดานการจัดการทั้งในภาครัฐและเอกชน 
3. ใหบริการทางวิชาการดานการบริหารแกมวลชนทุกระดับ ทุกพื้นที ่
4. สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติให

ยั่งยืนสืบไป 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหทรัพยากรมนษุยของชาติในสาขาวชิาชีพตางๆ มีโอกาสพัฒนาตนเอง และ
เพิ่มคุณวุฒิทางการบริหาร เปนการเสริมสรางความเจริญกาวหนาในอาชีพ อันจะสงผลถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

2. เพื่อพัฒนาความรูเชิงวิชาการดานบริหารใหเจริญกาวหนาเทาทันความกาวหนาของ
วิทยาการดานนี้ 

3. เพื่อใหผูบรหิารในภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรูจากบริการทาง
วิชาการและสารสนเทศที่สาขาวิชาจัดขึ้น 

4. เพื่อใหผูบริหารในภาครัฐและภาคเอกชนมีจิตสํานึกในดานคณุธรรมเปนผูบริหารที่
มีจริยธรรมและยึดมัน่ในจรรยาบรรณวิชาชพีในการประกอบอาชีพ 

(สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 2547: 6) 
1.14 สาขาวิชานิติศาสตร 

ประวัต ิ
สาขาวิชานิติศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 

2523  (ราชกิจจานุเบกษา เลม 97 ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนาคม 2523) พรอมกับสาขาวิชา
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เศรษฐศาสตร มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตวิชานิติศาสตรทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดานการใหบริการวิชาการแกสังคมในรูปการเผยแพรความรู
ทางกฎหมาย การจัดประชุม สัมมนาทางวิชาการในโอกาสตางๆ การอบรมกฎหมายที่นารู
สําหรับชาวบาน การใหความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนตอการดํารงชีพและหนาที่การงาน 
โครงการความรวมมือกับหนวยงานตางๆ เชน กรมที่ดิน การรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิชาชีพทางกฎหมายทั้งในประเทศและตางประเทศ (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 79-84) 
วิสัยทัศน 

1. เปนสถาบันการศึกษาวิชานิติศาสตรในระบบการศึกษาทางไกลชั้นนําของประเทศ 
2. จัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลดวยมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพ 

ภายใตระบบและกลไกประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยและสาขาวิชาที่เหมาะสม และมีความ
เปนเลิศทางวิชาการ 

3. มีบทบาทในการชี้นําและเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาชน บุคลากรใน
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมีความรูความสามารถในการใชและพัฒนากฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหงภูมิปญญาทางนิติศาสตร เพื่อการพัฒนา
ประเทศอยางมั่นคงยั่งยืน สงบสุข และทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
วัตถุประสงค 

1. ผลิตนิติศาสตรบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและประสบการณที่เหมาะสม
ตามความตองการของสังคม 

2. พัฒนาบุคลากรที่อยูในวงอาชีพที่เกี่ยวของกับกฎหมายใหมีความรูความสามารถ
และประสบการณ ที่เหมาะสมกับลักษณะงานและสภาพสังคม 

3. สงเสริมการวิจัยคนควาทางดานกฎหมายใหกวางขวางทันตอเหตกุารณมากขึ้น 
4. ใหบริการทางวิชาการแกสังคมในรูปการเผยแพรความรูทางกฎหมาย และให

ความชวยเหลือทางกฎหมายที่จําเปนตอการดํารงชีพและหนาที่การงานตลอดจนใหการศึกษา
ตอเนื่องในระดับตางๆแกประชาชนโดยทั่วไป 

5. สงเสริมใหผูที่เกี่ยวของกับวิชาชีพกฎหมาย ตลอดจนประชาชนทั่วไปมีความ
สํานึกในความยุติธรรมและคุณธรรม เปนคนดีของสังคม 
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1.15 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
ประวัต ิ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ 
2523 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 97  ตอนที่ 40 วันที่ 12 มีนาคม 2523) พรอมกับสาขาวิชา
นิติศาสตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการ
ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการ
เศรษฐศาสตร และการใหบริการการสอนวิชาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรแกสาขาวิชาอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย ในสวนของการบริการทางวิชาการแกสังคม มีการจัดการศึกษาในโครงการ
การศึกษาตอเนื่อง การสัมมนาทางวิชาการ การจัดอภิปรายใหความรูแกประชาชน การฝกอบรม
ทางดานเศรษฐศาสตรแกผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร รวมทั้งการที่คณาจารยไดรับเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ
โครงการตางๆ เปนที่ปรึกษาของหนวยงานราชการ และเปนผูวิจารณผลงานวิจัยของหนวยงาน
ตางๆ ตลอดจนการวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรออกมาอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 91-95) 
วิสัยทัศน 

“สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจะเปนผูนําในการเผยแพรหลักเศรษฐศาสตรและความรู
ความเขาใจในระบบเศรษฐกจิทั้งในระดับที่เปนพื้นฐานและในระดับที่ตองวิเคราะหเจาะลึก
ไปสูชุมชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน โดยใชระบบการศึกษาทางไกลที่ทนัสมัยและ
มีคุณภาพโดยอาศัยความสัมพันธทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทัว่โลก” 
พันธกิจ 

  “สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเปนหนวยงานที่มุงบกุเบิก คนควาและถายทอดวิชาการทาง
เศรษฐศาสตรภายใตโครงสรางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลัก การศึกษาตลอดชีวิต 
เพิ่มพูนความรูความเขาใจในระบบเศรษฐกจิทั้งระดับพืน้ฐาน และระดบัที่ตองวิเคราะหเจาะลึก
ไปสูชุมชนในประเทศและประเทศเพื่อนบานดวยระบบการศึกษาทางไกล และรวมมือทาง
วิชาการกับสถาบันการศึกษาทั่วโลก” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบริการการสอนในระดับปริญญาและประกาศนียบัตรในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร ตามความตองการของสังคม 

2. เพื่อใหบริการการสอนวิชาพื้นฐานทั่วไป ตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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3. เพื่อใหบริการทางวิชาการแกประชาชนในรูปของการเผยแพรความรูและ
การศึกษาตอเนื่อง 

4. เพื่อสงเสริมการวิจยัคนควาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 2547: 1-2) 

1.16 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
ประวัต ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2525 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 127 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2525) พรอมกับ
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ   
เพื่อสนองตอนโยบายการพัฒนาการสาธารณสุข โดยเฉพาะทางดานบุคลากร ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการเปดสอน
ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในดานสาธารณสุขศาสตร บริหารสาธารณสุข ทันต
สาธารณสุข ชันสูตรสาธารณสุข และในระยะแรกไดเปดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรดวย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 85-89)  ปจจุบันสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพได
พัฒนาหลักสูตรแพทยแผนไทยบัณฑิต ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบเมื่อป 2546 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2547: 1) 
วิสัยทัศน 

 “สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพจัดการศึกษาดวยระบบทางไกลที่ยึดหลักการศึกษา
ตลอดชีวิต ภายใตระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เหมาะสม เพื่อผลิตบัณฑิตและผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความตองการและเปนที่ยอมรับของสังคม” 
พันธกิจ 

 “สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเปนหนวยงานที่มุงบุกเบิกคนควา และถายทอด
วิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ดวยระบบการจัดการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยรรมาธิราช ที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ 
วิชาชีพ และมีคุณธรรม ศึกษาวิจัย ใหบริการทางวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมใหมีความรูดานวิชาการ วิชาชีพ
และมีคุณธรรม 
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2. เพื่อผลิตงานวิจยัดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่มีคณุภาพ และสามารถนํามาใช
ในการพัฒนา การเรียน การสอน และพัฒนางานดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

3. เพื่อใหบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

4. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และฟนฟสูงเสริมภูมิปญญาไทย 
1.17 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 

ประวัต ิ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 

สิงหาคม 2525 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 127 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2525) พรอมกับ
สาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ และสาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ  มี
ภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการใหบริการการสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถและวิทยฐานะใหแกครูประจําการ 
พัฒนากรหรือผูเกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน มุงใหการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ครอบครัวและชุมชนแกผูที่สนใจนําความรูไปใชในการปรับปรุงปจจัยความเปนอยูขั้นพื้นฐานของ
การดํารงชีวิตครอบครัว   ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม สาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดเปด
สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรคหกรรมศาสตรขั้นมูลฐาน ซ่ึงเปนหลักสูตร 1 ป สําหรับกลุม
สตรีที่มีหนาที่พัฒนาทองถ่ินระดับหมูบาน ภริยากํานัน ภริยาผูใหญบานและผูสนใจทั่วไป และ
หลักสูตรธุรกิจอาหาร และหลักสูตรการโรงแรมและภัตตาคาร เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและภาคอุตสาหกรรมการบริการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 2541 : 96-101) 
วิสัยทัศน 

 “สาขาวิชาคหกรรมศาสตรเปนสถาบันจัดการศึกษาทางไกลชั้นนําในขอบขาย
วิชาชีพคหกรรมศาสตร ในระดับปริญญาตรีและสูงกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคหกรรม
ศาสตรประยุกตและคหกรรมศาสตรธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม โดยเนนการนํา
หลักของการบริหารงานคุณภาพมาใชในการดําเนินงานจัดการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ” 
พันธกิจ 

 “สาขาวิชาคหกรรมศาสตรมุงผลิตบุคลากรในวิชาชพีคหกรรมศาสตรที่มีความรู
ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมเีหตุผล เปนระบบ มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ประกอบอาชพีไดอยางมีคณุภาพ และมีความรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคมตามบทบาท
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หนาที่ของตน สนับสนุนการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม และพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพคหกรรม
ศาสตร ในอันที่จะเสริมสรางความมั่นคงใหกับครอบครัว สังคมและประเทศชาต ิ ใหบริการ
วิชาการแกสังคมทุกระดับ รวมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหคงอยูตลอดไป” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ในอันที่จะ
ตอบสนองตอความตองการของประเทศในดานการพัฒนาสถาบันครอบครัว และสังคม ตลอดจน
การจัดการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพคหกรรมศาสตร 

2. เพื่อสงเสริมการศึกษาคนควาวิจยัและการบริการทางวิชาการแกสังคม ในดาน
ครอบครัวและสังคม โภชนาการ ธุรกิจอาหาร รวมทั้งการโรงแรมและภัตตาคารและศาสตรที่
เกี่ยวของอื่นๆ 

3. เพื่อเปนศนูยกลางในการเผยแพรความรูคหกรรมศาสตรสูการพัฒนาคุณภาพชวีติ 
ในอันที่จะเสรมิสรางความมั่นคงใหกับสถาบันครอบครัวและสังคมไทย 

(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 2547: 6) 
1.18 สาขาวิชารัฐศาสตร 

ประวัต ิ
สาขาวิชารัฐศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 19 สิงหาคม 

2525 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 99  ตอนที่ 127 วันที่ 9 กันยายน 2525) เปนสาขาวิชาลําดับที่ 8 
ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการรัฐศาสตรแกผูที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกับการเมือง การปกครองและความสัมพันธระหวางประเทศ และผูสนใจศึกษาความรู
ดานรัฐศาสตรทั่วไป  รวมมือกับกรมการปกครองจัดทําหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการปกครอง
ทองที่ เปนหลักสูตร 1 ป สําหรับผูที่รับผิดชอบในการปกครองและพัฒนาระดับตําบล หมูบาน
ทั่วประเทศ การจัดฝกอบรมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของบุคคลกลุมตางๆในเรื่องเกี่ยวกับ
การเมืองการปกครอง เชน สมาชิกสภาจังหวัด บุคลากรของหนวยการปกครองทองถ่ิน ผูสนใจ
สอบเขารับราชการตํารวจหรือปลัดอําเภอ ฯลฯ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 103-
107) ในปการศึกษา 2546 ไดเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการเมืองการปกครอง
ใหแกนักศึกษาทั่วไปและนักศึกษาในโครงการความรวมมือกับสถาบันพระปกเกลา (สาขาวิชา
รัฐศาสตร 2547: 1) 
วิสัยทัศน 

 “เปนผูนําดานการศึกษาทางไกลในวิชาการดานรัฐศาสตรระดับนานาชาติ” 
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พันธกิจ 
 “สาขาวิชารัฐศาสตรเปนหนวยงานที่มุงบุกเบิก คนควาและถายทอดวิชาการทาง
รัฐศาสตรภายใตโครงสรางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต 
เพิ่มพูนความรู วิทยฐานะและพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานรัฐศาสตร เพื่อสรางความเปนเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพทางดานรัฐศาสตรในระดับประเทศ และจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาดวยระบบการศึกษาทางไกล โดยใชส่ือการเรียนการสอน
แบบสื่อประสม ใหผูเรียนศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหการศึกษาแกบุคลากรที่ตองการเพิ่มพูนวิทยฐานะและความรูความสามารถ
ทางวิชาการ อันจะนําไปสูการพัฒนาวิชาชพีของตน 

2. เพื่อเพิ่มบุคลากรทางรัฐศาสตรใหมีความรูคูคุณธรรมสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและทองถ่ิน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

3. เพื่อใหบริการทางวิชาการดวยการสงเสริมและเผยแพรความรูทางการศึกษาแก
สังคมและชุมชน 

4. เพื่อสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมแกชุมชนและสงัคม 
(สาขาวิชารัฐศาสตร 2547: 1-2) 

1.19 สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 
ประวัต ิ

สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย 
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2525 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 99 ตอนที่ 127 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2525) 
พรอมกับสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาคหกรรมศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มี
ภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
ดวยระบบการสอนทางไกล เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการใหแกบุคลากรประจําการ 
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในเรื่องของการสงเสริมการเกษตร และการสหกรณ  และเพื่อ
พัฒนากําลังคนดานการเกษตรและสหกรณใหสอดคลองกับความตองการของประเทศ ดานการ
บริการทางวิชาการแกสังคม ไดจัดการฝกอบรมตามความตองการใหแกบุคลากรประจําการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเชน การสงเสริมปาไม ฯลฯ ตลอดจนการจัดสัมมนา/อภิปรายทาง
วิชาการ เผยแพรความรูทางการเกษตรและที่เกี่ยวของผานรายการวิทยุโทรทัศน เอกสารตางๆ 
และดานการวิจัยที่มีผลงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 
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108-109) ในป 2543 ไดเปดสอนในหลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาสงเสริม
การเกษตร (สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 2547: 1) 
พันธกิจ 

“สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณไดมุงบุกเบิก คนควาและถายทอด
วิชาการทางการเกษตรและสหกรณ ภายใตโครงสรางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ยึด
หลักการศึกษาตลอดชีวิต เพิ่มพูนความรู วิทยฐานะ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางดาน
การเกษตรและสหกรณ เพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางการเกษตรและ
สหกรณในระดับปริญญาดวยระบบการศึกษาทางไกล โดยใชส่ือการเรียนการสอนแบบสื่อ
ประสมที่ใหผูเรียนศึกษา คนควาและฝกปฏิบัติ” 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษา คนควา และถายทอดวิชาการทางการเกษตรและสหกรณ 
2. เพื่อเสริมสรางความกาวหนาและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและวิชาชีพ

การเกษตรและสหกรณ 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตทางการเกษตรและสหกรณที่ตอบสนองความตองการของสังคม 
4. เพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรทางการเกษตรและสหกรณไดเพิ่มพูนความรู วิทย

ฐานะ ประสบการณ และการศึกษาตลอดชีวิต 
5. เพื่อใหบริการวิชาการทางทางการเกษตรและสหกรณที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคม 
6. เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
(สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ 2547: 2) 

1.20 สาขาวิชานิเทศศาสตร 
ประวัต ิ

สาขาวิชานิเทศศาสตรจัดตั้งขึ้นตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 16 ตุลาคม 
2527 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ตอนที่ 156 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527) เปนสาขาวิชาลําดับที่ 
10 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และเปนครั้งแรกของประเทศไทยที่เปดสอนสาขาวิชา
นิเทศศาสตรในระบบการศึกษาทางไกล มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตรอยู
แลวใหมีวิทยฐานะสูงขึ้น และเผยแพรความรูดานวิชาการนิเทศศาสตรแกประชาชนทั่วไปอยาง
กวางขวาง  ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม สาขาวิชานิเทศศาสตรไดใหความรวมมือกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดฝกอบรม การจัดวิทยากรไปบรรยาย การจัดสัมมนา/
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อภิปรายทางวิชาการ เผยแพรความรูผานรายการวิทยุโทรทัศน เอกสารตางๆ และดานการวิจัยที่
มีผลงานวิจัยออกมาอยางตอเนื่อง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 : 112-115) 
วิสัยทัศน 

 “การเปนผูนําในระบบการเรยีนการสอนทางดานนิเทศศาสตรในระบบการศึกษา
ทางไกลใหเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและวิชาชีพ”   
พันธกิจ  

1. จัดการเรียนการสอนทางดานนิเทศศาสตรในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของ
สังคม 

3. วิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนิเทศศาสตรและบริการระยะยาวใน
ระบบการศึกษาทางไกล 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชานิเทศศาสตร ทางดานหนังสือพิมพ 
วิทยกุระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน โฆษณา ประชาสัมพันธ และภาพยนตร 

2. เพื่อสงเสริมการวิจยัในสาขาวิชานิเทศศาสตรและบริการวิชาการแกสังคม 
3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนดานนิเทศศาสตรในระบบทางไกลใหสอดคลอง

กับความตองการของผูเรียนและความตองการของสังคม 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร 2547: 4-5) 

1.21 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประวัต ิ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดตั้งเปนโครงการสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมื่อ 
ป 2532   และมีฐานะเปนสาขาวิชาอยางเปนทางการตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2543 มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตในระดับ
ปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีการพิมพ และหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีพณิชยกรรม วิชาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เพื่อเพิ่มพูนความรูความสามารถทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี แกผูสนใจทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารองคการ เปนการยกระดับความรู
ของบุคลากรใหสามารถประยุกตและนําความรูไปใชประโยชน สวนการบริการทางวิชาการแก
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สังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใหบริการความรูดานเทคโนโลยีการพิมพ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคคลทั่วไป ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรและการฝกอบรม 
โดยทําการสอนรวมกับศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
-ธิราช 2541 : 118-122) 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. เพื่อยกระดับความรูความสามารถของบุคลากรที่มีพื้นความรูทางดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหมีวุฒิการศึกษาและความรูความสามารถ
สูงขึ้นถึงระดับปริญญาตรี และเปนการขยายขีดความสามารถทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของประเทศโดยสวนรวม 

3. เพื่อใหบริการทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแกประชาชนและ
ผูสนใจทั่วไป 

4. เพื่อดําเนนิการวิจยัและคนควาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2547 : 1) 

1.22 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 
ประวัต ิ

สาขาวิชาพยาบาลศาสตรเปนสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดตั้ง
เปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย ในระดับสาขาวิชาตั้งแตวันที่  12 กรกฎาคม 2543 เปน
สาขาวิชาลําดับที่ 12 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  พัฒนามาจากคณะทํางานหลักสูตร
พยาบาลศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ มีภารกิจหลักในดานการจัดการศึกษา หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) ในระบบการสอนทางไกลใหกับบุคลากรพยาบาล ซ่ึง
ปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลในระดับตางๆ ทั้งในสวนกลางและในสวน
ภูมิภาค โดยบุคลากรพยาบาลที่เขาศึกษาไมตองลาศึกษาและหนวยงานไมขาดอัตรากําลังบุคลากร 
โดยเปดหลักสูตรดังกลาวตั้งแต พ.ศ. 2527 จนถึงปจจุบัน และเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
รุนแรกในปการศึกษา 2548 (สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 2547 : 4) 
วิสัยทัศน 
 “สาขาวิชาพยาบาลศาสตรจะเปนผูนําการจัดการศึกษาพยาบาลทุกระดับ ดวย
ระบบการสอนทางไกลทั้งในประเทศและตางประเทศ”   
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ภารกิจ 
1. จัดใหมีการเรียนการสอนพยาบาลศาสตรทุกระดับปริญญา และหลักสูตรอื่นที่

เกี่ยวของ 
2. ผลิตส่ือประสมในการศึกษาระบบการสอนทางไกล 
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อความ

เปนเลิศทางวชิาการ 
4. ใหบริการวชิาการดานสุขภาพแกสมาชิกในวิชาชีพและประชาชน 
5. มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุง สนับสนุนและสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพการ

พยาบาลและการผดุงครรภ โดยการจัดใหมีการเรียนการสอนพยาบาลศาสตรทุกระดับปริญญา 
และหลักสูตรอื่นที่เกี่ยวของ 

2. เพื่อศึกษาวจิัย สรางองคความรูและนวตักรรมดานการพยาบาลและดานอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ โดยรวมมือกับสถาบันภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

3. เพื่อสรางมาตรฐานการศกึษาพยาบาลในระบบการสอนทางไกลใหทันสมัยและ
พัฒนาใหกาวหนาตอไปอยางตอเนื่อง 

4. เพื่อเปนแหลงบริการงานทางวิชาการ บริการดานสุขภาพที่เปนประโยชนตอ
ประชาชน ทองถ่ิน องคกรของรัฐและเอกชน 

5. เพื่อเปนศูนยประสานงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักศกึษา อาจารย
และผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภทั้งในและตางประเทศ 

6.  ทํานุบํารุง สนับสนุนและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(สาขาวิชาพยาบาลศาสตร 2547 : 5)  
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ภาคผนวก ง  
แบบสํารวจขอมูลเบื้องตน 
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แบบสํารวจขอมูลเบื้องตน 
เร่ือง ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
คําชี้แจง 

  
 1. แบบสํารวจฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการจัดการ
งานสารบรรณของหนวยงานระดับสํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบันและหนวยเลขานุการกิจ
ประจําสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อันเปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในหลักสูตร
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. ขอมูลของทานมีคุณคายิ่งตอการวิจัย จึงขอความกรุณาไดโปรดตอบแบบสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนตอไปนี้ใหครบถวนทุกขอตามความเปนจริง และเปนความเห็นของทานโดย
อิสระ และกรุณาสงคืนงานสารบรรณ กองกลาง ภายในวันที่     31    พฤษภาคม 2548  

3.  แบบสํารวจฉบับนี้มี 2 ตอนดังนี ้
      ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏบิัติงานสารบรรณของหนวยงาน 
      ตอนที่ 2 กระบวนการการจัดการงานสารบรรณของหนวยงาน 
 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี้ 
 
 

นางภาวนา สุพัฒนกุล 
งานสารบรรณ กองกลาง 

โทร. 02-504-7042-43, 09-315-8166 
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แบบสํารวจขอมูลเบื้องตน 
เร่ือง ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

 
ช่ือหนวยงาน 
 [   ] สํานักงานเลขานุการสํานัก/สถาบัน................................................................ 
 [   ] หนวยเลขานุการกิจประจําสาขาวิชา............................................................... 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการปฏิบตัิงานสารบรรณของหนวยงาน 
1. หนวยงานของทานไดใชกฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และ/หรือแนวทางใดบาง 
ในการปฏิบัติงานสารบรรณ  
        (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 (    )  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 (    )  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 (    )  ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
 (    )  คูมือการเก็บหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  
(จัดทําโดยงานสารบรรณ กองกลาง เมื่อป 2529) 
 (    )  คูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส สําหรับผูใชงาน 
 (จดัทําโดยสํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อป 2547) 
 (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ……………………………………………………. 
2. หนวยงานของทานไดกําหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติงานสารบรรณขึ้น 
เปนการเฉพาะเพิ่มเติมอีกหรือไม 
 (    )  มี  (โปรดอธิบายลักษณะอยางสั้นๆ)   ……………………………………. 
 (    )  ไมม ี
3. หนวยงานของทานมีลักษณะความรับผิดชอบงานสารบรรณ อยางไร 

3.1  มีหนวยงานยอยรับผิดชอบการบริหารงานสารบรรณโดยเฉพาะ 
 (    )  มี......(    )  อยางเปนทางการ          (    )  อยางไมเปนทางการ 

(    )  ไมม ี
 3.2  ลักษณะการปฏิบัติงานสารบรรณ 

(    )  มอบหมายใหเจาหนาที่ผูหนึ่งรับผิดชอบงานสารบรรณโดยเฉพาะ 
(    )  กระจายการปฏิบัติงานสารบรรณใหเจาหนาทีห่ลายคนรับผิดชอบ 
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(     )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................. 
.................................................................................................... 

4. หนวยงานของทานมีการจดัการงบประมาณเพื่อการจัดการงานสารบรรณอยางไร 
                 (    )  ตั้งงบประมาณเพื่อการจัดการงานสารบรรณไวโดยเฉพาะ 
                 (    )  ตั้งงบประมาณรวมกับงานอื่นๆ  

   (    )  ไมไดตั้งงบประมาณแตใชงบประมาณรวมของมหาวิทยาลัย (เชน 
 ใชงบประมาณ กองพัสดุ สํานักพิมพ ฯลฯ 
   (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................................................................................... 

………………………………………………………………………………… 
5. การใชงบประมาณในการจัดการงานสารบรรณ 
                (    )  หนวยงานของทานดําเนินการจดัหาครุภัณฑและวสัดุอุปกรณเอง 
                (    )  มหาวิทยาลัยดําเนนิการให (เบิกครุภณัฑ วัสดุอุปกรณจากกองพสัดุ) 
6. นอกจากวัสดุสํานักงานที่เบิกจากกองพสัดุแลว มีวัสดทุี่หนวยงานดําเนินการจดัหาเอง     
    อีกหรือไม 

   (    )  มี  เชน (โปรดระบุ)............................................................................. 
                 (    )  ไมม ี
7. มีครุภัณฑทีห่นวยงานขอจดัซื้อเปนการเฉพาะงานสารบรรณหรือไม 

    (    )  มี  เชน (โปรดระบุ)............................................................................. 
                  (    )  ไมม ี
8. การใชครุภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน เชน ตูเก็บเอกสาร ช้ันวางเอกสาร เครื่องถายเอกสาร 
เครื่องโทรสาร เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร ฯลฯ 

       (    )  ครุภณัฑรายการใดที่ใชรวมกับงานอื่น ............................................. 
…………………………………………………………………………………………... 

       (    )  ครุภณัฑรายการใดที่ใชเฉพาะงานสารบรรณเพยีงหนวยงานเดียว 
................. ...............................……………………………………………………..…… 
............................................................................................................................................ 
9. ลักษณะพื้นที่ทําการงานสารบรรณ      

      (    )  รวมกับงานอื่นๆโดยไมไดแยกสวนของงานสารบรรณโดยเฉพาะ 
                    (    )   รวมกับงานอื่นๆโดยแยกพื้นที่สําหรับงานสารบรรณเปนสัดสวน 

      (    )  มีหองทํางานสําหรับงานสารบรรณโดยเฉพาะ 
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       (    )  อ่ืนๆ..(โปรดระบุ)........................................................................... 
ตอนที่ 2  กระบวนการการจัดการงานสารบรรณของหนวยงาน 
1. ในหนวยงานของทานมีการดําเนินงานสารบรรณในกิจกรรมใดบาง 
 (    )  การจดัทาํเอกสาร ( เชน การราง การพิมพ การทําสําเนาหนังสือ) 

  (    )  การรับ-สงเอกสาร (เชน การลงทะเบยีนรับ-สง การจัดสงทั้งระบบไปรษณยี
และระบบอื่นๆ) 

   (    )  การเสนอ (เชน การนําเสนอหนังสือถึงผูอํานวยการสํานัก/ประธานกรรมการ 
ประจาํสาขาวชิา รองอธิการบดี อธิการบด)ี 

 (  )  การจดัเก็บเอกสาร (เชน การแยกเอกสารเปนหมวดหมู การจัดเอกสารเขา
แฟม) 

 (    )  การคนหาเอกสาร (เชน การบริการคนหา การปองกันการเขาถึงที่ไมถูกตอง)  
 (  ) การทําลายเอกสาร (เชน การคัดเลือกเอกสารทําลาย การลงทะเบยีนเอกสาร
ทําลาย การดําเนินการทําลาย) 
 (  )  การโอนยายเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ (เชน การคัดเลือก
เอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การนําเอกสารฝากเก็บ) 
 (    )  อ่ืนๆ โปรดระบุ ............................................................................................... 
.............................................................................................................................................. 
2. กรณีที่หนวยงานมีการดําเนินงานในกจิกรรมขางตน โปรดตอบคําถามดานลางนี ้

2.1 การจัดทําเอกสาร ( เชน การราง การพมิพ การทําสําเนาหนังสือ) 
 2.1.1 ผูรับผิดชอบการจัดทําเอกสาร (โปรดระบุช่ือ) .................................... 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
  2.1.2 วิธีการดาํเนินงานจัดทาํเอกสาร (โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 

).................................................. …………………………………………   
).................................................................................................................. 
)................................................................................................................... 
)................................................................................................................... 
)................................................................................................................... 
2.1.3. แนวปฏบิัติ/คูมือที่ใชในการจัดทาํเอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร 

  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
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  2.1.4. อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย )................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 2.2 การรับ-สงเอกสาร (เชน การลงทะเบียนรับ-สง การจัดสงทั้งระบบไปรษณยี
และระบบอื่นๆ) 
 2.2.1. ผูรับผิดชอบการรับ-สงเอกสาร (โปรดระบุช่ือ)................................. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  2.2.2. วิธีการดาํเนินงานรับ-สงเอกสาร(โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 
 ) ................................................................................................................ 

)................................................................................................................. 
 )................................................................................................................. 
 )................................................................................................................. 
 )................................................................................................................... 
               2.2.3. แนวปฏบิัติ/คูมือที่ใชในรับ-สงเอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณ 
   อักษร   (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
  2.2.4. ในกรณกีารรับ-สงเอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดปฏิบัติ
ตามคูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส สําหรับผูใชงาน(จดัทําโดยสํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อป 2547) หรือไม 
   (    )  ไดใชคูมอื  
   (    )  ไมไดใชคูมือเพราะ................................................................. 
............................................................................................................................................. 

2.2.5  อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย )................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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   2.3 การเสนอ (เชน การนําเสนอหนังสือถึงผูอํานวยการสํานัก/ประธานกรรมการ 
ประจําสาขาวชิา รองอธิการบดี อธิการบดี เพื่อทราบ พิจารณา ส่ังการ ลงนามฯลฯ) 

  2.3.1 ผูรับผิดชอบการนําเสนอเอกสาร(โปรดระบุช่ือ).................................. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
  2.3.2 วิธีการนาํเสนอเอกสาร (โปรดระบุขัน้ตอนสั้นๆ) 
  ) ................................ ……………………………………………………. 

).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
2.3.3 แนวปฏิบัติ/คูมือที่ใชในการนําเสนอเอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษร   (    )  ม ี   (    )  ไมม ี
  2.3.4 อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย ).................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

2.4 การจัดเกบ็เอกสาร (เชน การแยกเอกสารเปนหมวดหมู การจัดเอกสารเขา
แฟม) 
 2.4.1 ผูรับผิดชอบการจัดเกบ็เอกสาร(โปรดระบุช่ือ)................................... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
  2.4.2 วิธีการดาํเนินงานจัดเกบ็เอกสาร (โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 
  ) ..................................................................................................................    

).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
2.4.3 แนวปฏิบัติ/คูมือที่ใชในการจัดเกบ็เอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษร  
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(    )  ม ี   (    )  ไมม ี
  2.4.4 การจัดหมวดหมูเอกสาร 
  (    )  ใชหมวดหมูเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  (    )  ใชหมวดหมูเอกสารที่หนวยงานกําหนดขึ้นเอง 
  2.4.5 การจัดเกบ็เอกสารลับ 
  (    )  แยกเก็บเอกสารลับไวตางหาก 
  (    )  เก็บรวมกับเอกสารทั่วไป   
  2.4.6 อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย ).................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2.5 การคนหาเอกสาร (เชน การบริการคนหา การปองกันการเขาถึงที่ไมถูกตอง) 
 2.5.1 ผูรับผิดชอบการคนหาเอกสาร(โปรดระบุช่ือ)................................... 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  2.5.2 วิธีการคนหาเอกสาร (โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 
  ) ................................................................................................................  

)................................................................................................................. 
)................................................................................................................. 
)................................................................................................................. 
)................................................................................................................. 
2.5.3 แนวปฏิบัติ/คูมือที่ใชในการคนหาเอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษร   
 (    )  ม ี   (    )  ไมม ี

  2.5.4 เครื่องมือที่ใชในการคนหาเอกสาร 
            (    )  มี (โปรดระบุช่ือ/ลักษณะของเครื่องมือ)  (    ) ไมม ี
   )................................................................... 
   )................................................................... 
   )................................................................... 
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  2.5.5 การใช/การเขาถึงเอกสารของหนวยงาน 
  (    )  ตองขออนุญาต  (    )  ไมตองขออนุญาต 
  (    )  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .............................................................................. 
……………………………………………………………………………………………. 
  2.5.6 อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย ).................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

 2.6 การทําลายเอกสาร (เชน การคัดเลือกเอกสารทําลาย การลงทะเบียนเอกสาร
ทําลาย การดําเนินการทําลาย) 

 2.6.1 ผูรับผิดชอบการทําลายเอกสาร(โปรดระบุช่ือ)................................... 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

2.6.2 วิธีการดาํเนินงานทําลายเอกสาร (โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 
  ) .................................................................................................................. 

)................................................................................................................... 
)................................................................................................................... 
)................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
2.6.3 แนวปฏิบัติ/คูมือที่ใชในการทําลายเอกสารที่กําหนดไวเปนลายลักษณ

อักษร  
  (    )  ม ี   (    )  ไมม ี

  2.6.4 อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย ).................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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 2.7 การโอนยายเอกสารไปฝากเก็บที่หนวยเอกสารราชการ (เชน การคัดเลือก
เอกสาร การลงทะเบียนเอกสาร การนําเอกสารฝากเก็บ) 
  2.7.1 ผูรับผิดชอบการโอนยายเอกสาร(โปรดระบุช่ือ).................................. 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
  2.7.2 วิธีการดาํเนินงานโอนยายเอกสาร (โปรดระบุขั้นตอนสั้นๆ) 
  ) .................................................................................................................. 

).................................................................................................................... 
).................................................................................................................... 
).................................................................................................................. 
).................................................................................................................... 
2.7.3 แนวปฏิบัติ/คูมือที่ใชในการดําเนินงานโอนยายเอกสารที่กําหนดไวเปน

ลายลักษณอักษร  
 (    )  ม ี   (    )  ไมม ี

  2.7.4 อ่ืนๆ (ที่ตองการอธิบาย ).................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
3. เอกสารของหนวยงาน 
 3.1 ประเภทเอกสารที่หนวยงานครอบครองและจัดเก็บอยูในปจจุบัน 
 (    )  หนังสือราชการภายใน/สําเนา  
 (    )  หนังสือราชการภายนอก/สําเนา 
 (    )  คําส่ัง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 
 (    )  เอกสารประกอบการประชุม 
 (    )  รายงานการประชุม 
 (    )  ขาว   
 (    )  แผนพับ โปสเตอร 
 (    )  เอกสารเกี่ยวกับนกัศึกษา, ผูเรียน  
 (    )  เอกสารเกี่ยวกับการเรยีนการสอน     
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      (    )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………….. 
 3.2 ลักษณะของเอกสารที่จัดเก็บ 
       (    )  มีครบถวนสมบูรณ  (    )  ไมครบถวน  
 3.3 มีบัญชีคุมแฟมเอกสาร(หรือบัญชีรายช่ือเอกสารที่จัดเก็บ) หรือไม 
       (    )  ม ี    (    )  ไมม ี
 
 
 

........................................................................ 
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ภาคผนวก จ 
แบบสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบันและหัวหนาหนวยเลขานุการกจิสาขาวิชา 
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แบบสัมภาษณเลขานุการสํานัก/สถาบันและหัวหนาหนวยเลขานุการกจิสาขาวิชา 
                เร่ือง ระบบการจัดการเอกสารราชการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
  
สัมภาษณเม่ือวันท่ี......................................เวลา........................ณ ………………………. 
ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
1. ช่ือ-นามสกลุ.....................…………………………………………………………… 
2. ตําแหนง [   ] เลขานุการสํานัก     [   ] หัวหนาหนวยเลขานุการกิจประจําสาขาวิชา 
3. สังกัด ................................................................................................................. 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด   ……………………………วชิาเอก…………………………… 
5. อายุราชการ .........................ป  
6. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติหนาที่ เลขานุการสํานัก/หวัหนาหนวยเลขานกุารกจิประจําสาขาวิชา 
    มาแลว  .......…………ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
195

ตอนที ่2 การจัดการเอกสารราชการของหนวยงาน  
โครงสราง-ความรับผิดชอบ 
1.โครงสรางอัตรากําลังของสํานักงานเลขานุการ/หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชา(ลาสุด) 
2. การจัดการเอกสารของศูนย/ฝาย ดําเนินการอยางไร (คําถามนี้ยกเวนหนวยเลขานุการกิจ
สาขาวิชา) 

3. บุคลากรที่รับผิดชอบงานเอกสารของสํานักงานเลขานกุาร/หนวยเลขานุการกิจสาขาวิชามีกี่
คน ตําแหนงอะไร แตละคนทําหนาที่อะไรบาง 

4. จํานวนบุคลากรตองานเอกสารที่รับผิดชอบ เพียงพอหรือไม   
5. ทานคิดวาผูรับผิดชอบงานเอกสาร ควรมีคุณสมบัติอยางไร เชน คุณวุฒิ ประสบการณ 
ความรูความสามารถ ฯลฯ 
6. ทานมีความตองการหรือขอเสนอแนะเกีย่วกับบุคลากรดานการจดัการงานสารบรรณใน
หนวยงานอยางไร 
งบประมาณ 
1. การจัดสรรงบประมาณดานการจดัการเอกสารเพียงพอหรือไม และทานมีความประสงคให
มหาวิทยาลัยพจิารณาจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมในเรื่องใด 
ครุภัณฑ วัสดอุุปกรณ 
1. วสัดุครุภณัฑใดบางทีห่นวยงานดําเนนิการจัดหาเอง 
2. วัสดุอุปกรณและครภุัณฑที่ใชในการจดัการเอกสารที่มีอยูเพียงพอหรือไม ทานตองการสิ่งใด
เพิ่มขึ้น 
พื้นที่ทําการ 
1. พื้นที่เพยีงพอสําหรับการปฏิบัติงานหรือไม มีความตองการพื้นที่อยางไรบาง 
กระบวนการจัดการงานสารบรรณ 
1.  ทางเดินหนังสือ (records flow) ในหนวยงาน มีขั้นตอนใดที่คิดวาควรปรับปรุงแกไข เพื่อให
การปฏิบตัิงานกระชับและคลองตัวมากยิ่งขึ้น 
2. ขอทราบวิธีการทํางาน ผูปฏิบัติงาน เครื่องมือ/อุปกรณในการทํางานและคูมือการทํางาน ของ
การจัดการเอกสารในหนวยงาน  พรอมทั้งปญหาและอุปสรรค   ตั้งแต  
-  การจัดทําเอกสาร (รางหนงัสือโตตอบ   การจัดพิมพ ฯลฯ  )  
- การรับ-สงเอกสาร 
- การนําเสนอหนังสือ 
- การจัดเก็บเอกสาร 
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- การทําลายเอกสาร 
-การโอนยายเอกสาร 
- การจัดการเอกสารลับ  
4. ทานตองการศึกษาอบรมเกี่ยวกับการจัดการเอกสารในเรื่องใดมากทีสุ่ด เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบ 
5. ขอเสนอแนะอื่นๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการจดัการเอกสารของหนวยงาน  
เอกสารของหนวยงาน 
1. ขอสําเนาบัญชีคุมแฟม หรือบัญชีรายการเอกสารที่จัดเก็บ 
 

**************************** 
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ประวัติและผลงานของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 

1. รองศาสตราจารย ดร. ชุติมา สัจจานันท 
วุฒ ิ อักษรศาสตรบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 อักษรศาสตรมหาบัณฑติ (บรรณารักษศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 Post-Graduate Diploma Science Information Specialists  
 Master of Library Science (Information Science) University of Philippines   
 Doctor of Education (EdD) Charles Sturt University, Australia  
ตําแหนงปจจบุัน  รองศาสตราจารย ระดับ 9 
สถานที่ทํางาน  สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ถนนแจงวัฒนะ ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 
โทรศัพท 0-2504-8516-7, 0-1697-9351, โทรสาร 0-2503-3564 
e-mail  laasschu@stou.ac.th , chutimastou@yahoo.com  

ประสบการณ (เฉพาะดานที่เกี่ยวของกับนกัศึกษา) 
-อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก สาขา Public Policy ของ Massey 
University, New Zealand 
-อาจารยที่ปรึกษารวมวิทยานพินธระดบัปรญิญาเอก Charles Sturt University, Australia 
-อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ กรรมการสอบวิทยานพินธ ของนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และวิชา
บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหลายแหง 
-ประธานกรรมการสอบไลภายนอกหลักสตูรสารสนเทศศาสตร และบรรณารกัษศาสตร  

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (พ.ศ.2545-ปจจุบัน) 
ผลงานทางวิชาการ 
 -หนังสือ/ตํารา รวม 17 เร่ือง 
 -รายงานการวจิัย รวม 16 เร่ือง 

-หนวยการสอนในเอกสารการสอนและประมวลสาระชดุวิชา ระดับปริญญาตรี และ                           
ปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวม 52 เร่ือง 

-บทความทางวิชาการในวารสาร รวม 84 เร่ือง ในหนังสือ 52 เร่ือง เอกสารเสนอใน
การประชุมนานาชาติ และเอกสารประกอบการบรรยายในการประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ รวม 49 เรื่อง ส่ือการศึกษาอื่นๆ เชน รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
199

โทรทัศน เทปเสียง วดีิทัศน คอมพิวเตอรชวยสอน e-Learning รวมประมาณ 70 
รายการ ในจํานวนนี้ เปนบทความภาษาองักฤษที่จัดพมิพเผยแพรในวารสารวิชาการ 
เอกสารการประชุมของตางประเทศ หรือนําเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ขององคกรทางวิชาชีพในระดับนานาชาตแิละระดับชาติ จํานวน 20 เร่ือง 

 
2.  นางวรนุช สุนทรวินิต 
วุฒ ิ ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 การศึกษามหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 ประสานมิตร 
ตําแหนงปจจบุัน  บรรณารักษ ชํานาญการ ระดับ 8 
   รองผูอํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ 
สถานที่ทํางาน  สํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ถนนแจงวัฒนะ ต. บางพูด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี 11120 
โทรศัพท 0-2504-7442, 0-2503-3601, โทรสาร 0-2503-3600 
e-mail  ditemvor@stou.ac.th  

ประสบการณในการบริหาร 
 1. หัวหนาหนวยจดัหาทรัพยากร ฝายเทคนคิ     (2527-2531) 
 2. หัวหนาหนวยจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย   (2532-2534) 
 3. หัวหนาฝายเทคนิค     (2534-2540) 
 4. รักษาการแทนรองผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ (2539-ปจจุบัน) 
 5. หัวหนาฝายบริการสื่อการศึกษา*   (2541-2543) 
 6. หัวหนาหนวยหองสมุดสาขา*    (2544-ปจจุบัน) 
 (* สํานักมอบหมายใหปฏิบตัิหนาที่ 2 ตําแหนงในเวลาเดยีวกันกับหนาที่ 

     รองผูอํานวยการสํานัก เนือ่งจากขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหนางาน) 
ผลงานทางวิชาการ 
 -หนังสือ/ตํารา รวม 9 เรื่อง 
 -งานวจิัย รวม 7 เร่ือง 
 -บทความทางวิชาการ รวม 5 เร่ือง 
 -เปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม/เครื่องมือการวิจยัใหนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 5 ราย 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขออนญุาตเก็บขอมูล 
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ภาคผนวก ซ  
ตัวอยางบัญชรีายการหมวดหมูเอกสารของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
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ตัวอยางบัญชรีายการหมวดหมูเอกสารของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกําหนดใหทกุหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชหมวดหมู
เอกสารตามระบบของกองจดัวางระบบงาน สํานักงบประมาณ โดยใหแตละหนวยงานกําหนด
หมวดยอยขึน้ภายในหมวดใหญตามความจําเปน เพื่อใหเกิดความเขาใจประเภทเอกสารที่
จัดเก็บของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงขอเสนอการกําหนดหมวดหมู
เอกสารของสาขาวิชารัฐศาสตรเปนตัวอยาง ดังนี ้
หมวด 1 การเงิน งบประมาณ 

1.1 ระเบยีบหลักเกณฑการเบิกจาย 
1.1.1 ระเบียบการเงนิตางๆ 
1.1.2 ระเบียบคาเลาเรียนบุตร 
1.1.3 ระเบียบคารักษาพยาบาล 
1.1.4 ระเบียบเกี่ยวกบักองทุน มสธ. 12 ป 
1.1.5 ระเบียบเกี่ยวกบักองทุนตางๆ 

1.2 คาตอบแทน 
1.2.1 คาเบี้ยประชุมชุดวิชาตางๆ 
1.2.2 คาลวงเวลา 

1.3 งบกลาง 
1.3.1 เบิกคารักษาพยาบาล 
1.3.2 เบิกคาเลาเรียนบุตร 
1.3.3 คาเชาบาน 

1.4 การเงินทั่วไป 
1.4.1 บัญชีรายรับสาขา 
1.4.2 บัญชีรายจายสาขา 
1.4.3 บัญชีรายช่ือจําหนายหนังสือสาขา 

1.5 คาสาธารณูปโภค 
1.5.1 คาโทรศัพท 
1.5.2 คาเบิกทางดวน 

1.6 บัญชีและการตรวจสอบ 
1.6.1 รายงานการใชจายเงินประจําเดือน 
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หมวด 2  คําสัง่ ระเบียบ ประกาศ 
 2.1 คําส่ัง 
  2.1.1 คําส่ังแตงตั้งประธานสาขาฯ 
  2.1.2 คําส่ังคุมสอบ 
  2.1.3 คําส่ังสอนเสริม 
  2.1.4 คําส่ังอบรมประสบการณวิชาชีพ 
  2.1.5 คําส่ังชุดวิชาตางๆ 
  2.1.6 คําส่ังคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขาฯ 
 2.2 ระเบียบ 
  2.2.1 ระเบียบทั่วไป ผศ., รศ. 
 2.3 ประกาศ 
  2.3.1 ประกาศทั่วไป 
 2.4 มติ ครม. มติสภา มติทั่วไป 
  2.4.1 มติสภาวชิาการ 
  2.4.2 มติที่ประชุมสาขาฯ 
  2.4.3 มติทั่วไป 
  2.4.4 มติ อกม. มติการเงิน มติผูบริหาร 
 2.5 หนังสือ คูมือ 
  2.5.1 คูมือนักศึกษา วารสาร เอกสาร 
  2.5.2 หนังสือวิชาการของสาขาฯ 
  2.5.3 หนังสือวิชาการ 
หมวด 3 โตตอบ ขอความรวมมือ 
 3.1 โตตอบ 
  3.1.1 ตอบขอบคุณ 
  3.1.2 สําเนาตอบภายใน ภายนอก หนวยงานตางๆ 
 3.2 ขาวประชาสัมพันธ 
  3.2.1 ขาว มสธ. 
  3.2.2 ขาวทั่วไป 
 3.3 หนังสือเวยีน 
  3.3.1 หนังสือเวียนภายใน 
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  3.3.2 หนังสือเวียนภายนอก 
  3.3.3 หนังสือเวียนทั่วไป 
หมวด 4  บริหารทั่วไป 
 4.1 แบงสวนราชการ 
  4.1.1 แจงเปลีย่นที่ตั้งหนวยงาน โทรศัพท ที่ตั้งศูนย มสธ. 
 4.2 การมอบอํานาจ 
  4.2.1 รักษาราชการแทน 
 4.3 สอนเสริม 
  4.3.1 การจัดตัง้ศูนยสอนเสรมิ 
  4.3.2 การจัดอาจารยสอนเสริม 
  4.3.3 เอกสารโสตทัศน 
 4.4 งานสอบ 
  4.4.1 แตงตั้งกรรมการออกขอสอบ 
  4.4.2 แตงตั้งกรรมการตรวจขอสอบอัตนัย 
  4.4.3 แตงตั้งกรรมการตรวจราง 4  
  4.4.4 แตงตั้งกรรมการปรับปรุงขอสอบ 
  4.4.5 คาออกขอสอบ 
  4.4.6 ขอใชรถยนตไปราชการสอบ 
 4.5 อบรมเขม 
  4.5.1 ตารางอบรมเขม 
  4.5.2 จัดวิทยากรอบรมเขม 
  4.5.3 เชิญวิทยากรอบรม 
  4.5.4 สงคะแนน/เงินบริจาคอบรมเขม 
 4.6 รายการวิทยุโทรทัศน 
  4.6.1 การจัดทาํรายการวิทยุ/โทรทัศน 
  4.6.2 การกําหนดนักเทคโนโลยีประจําชุดวิชา 
หมวด 5  บริหารงานบุคคล 
 5.1 ระเบียบบริหารบุคคล 
  5.1.1 ระเบียบการลาตางๆ 
  5.1.2 สถิติการลา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
206

 5.2 การรับสมัคร 
  5.2.1 รับสมัครอาจารย 
  5.2.2 รับสมัครลูกจาง/ผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.3 คัดเลือก 
  5.3.1 เกณฑการคัดเลือกประธานฯ/รองประธานสาขา 
 5.4 บรรจุ เล่ือนขั้น เล่ือนระดับ ปรับวุฒ ิ
  5.4.1 เล่ือนระดับ 
  5.4.2 พิจารณาความดีความชอบอาจารย 
  5.4.3 พิจารณาความดีความชอบหนวยเลขานุการกิจ 
 5.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ 
  5.5.1  เครื่องราชอิสริยาภรณ 
 5.6 ทะเบียนประวัต ิ
  5.6.1 แฟมประวัตวิิทยากร 
  5.6.2 แฟมประวัติอาจารยเขยีนชุด 
  5.6.3 แฟมประวัติลูกจาง/ผูทรงคุณวุฒ ิ
 5.7 เกษยีณ 
  5.7.1 เกษียณ 
 5.8 สวัสดิการ 
  5.8.1 หนังสือรับรอง 
  5.8.2 สวัสดิการที่อยูอาศัย 
  5.8.3 สวัสดิการเงินกูสาขาฯ 
 5.9 บําเหน็จบาํนาญ 
  5.9.1 กองทุนบําเหน็จบํานาญ 
  5.9.2 กองทุน กบข. 
หมวด 6 เบ็ดเตล็ด 
 6.1 เบ็ดเตล็ด 
  6.1.1 เบ็ดเตล็ดภายนอก 
  6.1.2 เบ็ดเตล็ดภายใน 
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หมวด 7 ประชุม 
 7.1 ประชุมภายในสาขาฯ 
  7.1.1 ประชุมสาขาฯ 
  7.1.2 มติที่ประชุมสาขาฯ 
 7.2 ประชุมภายในมหาวิทยาลัย 
  7.2.1 ประชุม อกม./การเงิน/บริหาร 
  7.2.2 ประชุมตางๆ 
หมวด 8 อบรม สัมมนา 
 8.1 อบรม สัมมนา 
  8.1.1 อบรม สัมมนา 
  8.1.2 ดูงาน 
 8.2 ทุน 
  8.2.1 ทุนวิจยั 
  8.2.2 ทุนศึกษาตอ/ปริญญาเอก 
  8.2.3 ทุนอื่นๆ 
  8.2.4 ทุน มสธ. 12 ป 
 8.3 อภิปราย เสวนา 
  8.3.1 อภิปราย เสวนา 
หมวด 9  วัสด ุครุภัณฑ 
 9.1 ระเบียบพสัดุ 
  9.1.1 ระเบียบพัสดุ รายการพัสดุ ครุภัณฑ 
 9.2 วัสด ุ
  9.2.1 บัญชีเบิกวัสด ุ
 9.3 ครุภัณฑ 
  9.3.1 บัญชีครุภัณฑ คอมพิวเตอร 
  9.3.2 รถยนต 
หมวด 10 สถิต ิ
 10.1 สถิติ 
  10.1.1 สถิติการมาปฏิบัติราชการ 
  10.1.2 สถิติการถายเอกสาร 
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  10.1.3 สถิติการใชรถยนต 
  10.1.4 การออกเลข ISBN หนังสือของสาขาฯ 
หมวด 11 โครงการฯ แผนงาน 
 11.1 โครงการ 
  11.1.1 โครงการวิทยาลัยการเมือง 
  11.1.2 โครงการรัฐรวมโขง 
  11.1.3 โครงการศูนยสงเสริมการกระจายอํานาจ 
  11.1.4 โครงการอื่นๆ 
  11.1.5 แผนปฏิบัติการ/ แผน STOU 
  11.1.6 โครงการครบรอบปสาขาฯ 
หมวด 12 นักศึกษา 
 12.1 นักศึกษา 
  12.1.1 ระเบียบนักศึกษา 
  12.1.2 เทียบวฒุิการศึกษา 
  12.1.3 พิจารณาอนุมัติโครงสรางหลักสูตร 
  12.1.4 การออกอนุปริญญาบัตร 
  12.1.5 คํากลาวตอนรับนกัศกึษา 
  12.1.6 ปญหานักศึกษา 
  12.1.7 ทุนการศึกษาของนักศึกษา 
หมวด 13 พิธีตางๆ 
 13.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
  13.1.1 การจัดคณาจารยฝกซอมบัณฑิต 
  13.1.2 การถายภาพหมูบณัฑิต 
  13.1.3 การมอบวุฒิบัตร 
 13.2 พิธีทางศาสนา 
  13.2.1 ทําบุญผาปา/กฐิน 
  13.2.2 ทําบุญครบรอบคณะ สถาบัน 
  13.2.3 เชิญรวมงานพิธีตางๆ 
  13.2.4 งานสถาปนามหาวิทยาลัย 
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หมวด 14  หลักสูตร 
 14.1 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีความสัมพันธฯ 
  14.1.1 โปรแกรมการศึกษา 
  14.1.2 ตารางสอบ 
  14.1.3 การปรับปรุงหลักสูตร 
   1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาทฤษฎีฯ 
   2. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาความสัมพันธ 
 14.2  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวชิาการเมืองการปกครอง 
  14.2.1 โปรแกรมการศึกษา 
  14.2.2 การผลิตชุดวิชา 
   1. 80102 หลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร 
   2. 80208 การเมืองการปกครองไทย 
   3. 80209 ปรัชญาและความคดิทางรัฐศาสตร 
   4. 80201 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 
   5. 80211 กฎหมาย รัฐธรรมนูญ 
   6. 80212 แนวทางและระเบยีบวิธีการวิเคราะหการเมือง 
 14.3 การปรับปรุงชุดวิชา 
   1. 80202 สถาบันและกระบวนการทางการเมือง 
   2. 80203 ปญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย 
   3. 80207 ปญหาการเมืองสวนภูมิภาคและชนกลุมนอย 
   4. 80308 ความสัมพันธระหวางไทยกับตางประเทศ 
   5. 80309 ปญหาการเมืองไทยปจจุบนั 
   6. 80321 การเมืองการปกครองของประเทศในเอเชยี 
หมวด 15 การประกันคุณภาพ 
 15.1 การประกันคุณภาพการศึกษา 
  15.1.1 การประกันคณุภาพ 
 15.2 การออกนอกระบบ 
  15.2.1 มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  
 

………………………………………. 
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ตําบลบางพูด อําเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 
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เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง วิชาเอกประวัติศาสตร วิชาโทจิตวิทยา 
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  พ.ศ. 2544 ศึกษาตอระดบัปริญญามหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการจดหมายเหตุ
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ประวัติการทํางาน  
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