
ขั้นตอนการอ่านค าสั่งการหนังสือราชการ 

 
 เนื่องด้วย ระบบงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จากเดิมใช้ในระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) และได้เปลี่ยนมาใช้ในระบบใหม่ คือ ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban) เริ่มใช้ระบบใหม่เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ระบบใหม่นี้จะช่วยในเรื่องของการ
จัดเก็บเอกสาร ทั้งหนังสือภายใน ภายนอก ค าสั่งหรือประกาศอ่ืน ๆ รวมถึงการออกเลขหนังสือ หรือค าสั่งของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 

 ดังนั้น การทีม่หาวิทยาลัยได้เปลี่ยนมาใช้ระบบใหม่นั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์ จึงท าวิธีการอ่าน
ค าสั่งการกนังสือราชการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพ่ือให้เข้าใจและปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ หน่วยงานสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีการอ่านดังนี้ 

 1. หนังสือภายใน ภายนอก จะเข้าผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ธุรการจะท าการรับ
หนังสือและออกเลขหนังสือ พร้อมส่งไปยังหัวหน้าส านักงานเพ่ือพิจารณาเกษียนหนังสือและส่งต่อคณบดีเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

 2. หลังจากคณบดีพิจารณาสั่งการแล้ว ธุรการจะพิมพ์เอกสารต้นเรื่อง และเอกสารแนบค าสั่งการ 
**ค ำสั่งกำรในระบบใหม่จะไม่ได้สั่งกำรบนหนังสือ แต่จะสั่งกำรผ่ำนระบบ โดยระบบจะเพ่ิมไฟล์ส ำหรับกำร   
สั่งกำรหนังสือขึ้นมำ** ดังภาพตัวอย่างหนังสือภายนอก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 

 



 ตัวอย่างเอกสารการสั่งการของหนังสือภายนอก เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 



 3. การอ่านค าสั่งการ / การอ่านเกษียนหนังสือ วิธีการดังนี้ 
  1) เริ่มจากคณะ ฯ รับหนังสือจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 
14.11 น. (หมายเลข 1) 
  2) คณะฯ ส่งเรื่องให้หัวหน้าส านักงาน วันที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 14.13 น. (หมายเลข 2) 
หัวหน้าส านักงาน รับเรื่อง วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.25 น. (หมายเลข 3) 
  3) หัวหน้าส านักงานพิจารณาสั่งการ และมายังคณะ ฯ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.26 น. 
(หมายเลข 4) 
  4) คณะฯ รับเรื่อง วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.51 น. (หมายเลข 5) เพ่ือรอคณบดีพิจารณา  
สั่งการหนังสือ  
  5) คณบดีพิจารณาสั่งการ วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 10.06 น. (หมายเลข 6) 
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  ตัวอย่างหนังสือภายใน เรื่อง ตัวอย่างหนังสือภายใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 

 ตัวอย่างเอกสารการสั่งการของหนังสือภายนใน เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

 



  1) งานสารบรรณกลาง รับเรื่อง วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 10.58 น. (หมายเลข 1) 
  2) งานสารบรรณกลาง ส่งเรื่องไปยังหัวหน้าส านักงาน วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 10.58 น. 
(หมายเลข 2) หัวหน้าส านักงาน รับเรื่อง วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 15.20 น. (หมายเลข 3) 
  3) หัวหน้าส านักงาน ส่งเรื่องไปยังรองอธิการบดี (เลขา) วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 15.20 น. 
(หมายเลข 4) รองอธิการบดี (เลขา) รับเรื่อง วันที่ 2 ก.ย. 63 เวลา 16.25 น. (หมายเลข 5) 
  4) รองอธิการบดีพิจารณาสั่งการ วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 07.52 น. (หมายเลข 6)  
  5) รองอธิการบดี (เลขา) ส่งเรื่องไปยังงานสารบรรณกลาง วันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 9.22 น. 
(หมายเลข 7) 
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  6) งานสารบรรณกลาง ส่งเรื่องไปยังศูนย์คอมฯ และ คณะฯ วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 9.57 น. 
(หมายเลข 8) 

  7) คณะ ฯ รับเรื่อง วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 14.47 น. (หมายเลข 9) และศูนย์คอมฯ รับเรื่อง 
วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 16.09 น. (หมายเลข 10) 

  8) คณะฯ ส่งเรื่องในหัวหน้าส านักงาน วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 14.47 น. (หมายเลข 11) 
หัวหน้าส านักงาน รับเรื่อง วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 16.47 น. (หมายเลข 12) 

  9) หัวหน้าส านักงานพิจารณาค าสั่ง (หมายเลข 13) 

  10) คณะฯ รับเรื่อง วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 16.49 น. (หมายเลข 14) เพ่ือรอคณบดีพิจารณา  
สั่งการหนังสือ 
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  11) คณบดีพิจารณาสั่งการ วันที่ 3 ก.ย. 63 เวลา 17.02 น. (หมายเลข 15) 
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