
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



คํานาํ 
 
 เอกสารฉบับน้ีได้รวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการจากบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการเขียนหนังสือราชการต่างๆ ของสํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ และเอกสาร
เก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานฯ เข้าใจขั้นตอนการ
ดําเนินงาน และสามารถนําองค์ความรู้ดังกล่าวไปปฏิบัติได้จริง เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 

คณะกรรมการด้านการดําเนินงานวิจัยสถาบัน 
       สํานักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 
                    มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

         หน้า 
๑. ความหมายและชนิดของหนังสือราชการ       ๑ 
๒. หนังสือภายนอก          ๑ 
๓. หนังสือภายใน         ๖ 
๔. หนังสือสั่งการ          ๙ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์         ๑๖  
๖. การเขียนรายงานการประชุม        ๒๑ 
๗. การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ      ๒๗  
๘. หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการท่ีดี      ๓๖ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ๑ 

๑. ความหมายและชนิดของหนังสือราชการ 
 

 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ให้ความหมาย หนังสือราชการ คือ 
เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีไปถึงหน่วยงานภายนอก 
๓. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๔. เอกสารที่ราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

 
ชนิดของหนังสือตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ แบ่งชนิดของ

หนังสือราชการ ดังนี้ 
 
๑. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป 
๒. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน 
๓. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
๔. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม 

บันทึก และหนังสืออ่ืนๆ 
 

ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ โดยส่วนมากจะมีการจัดท าหนังสือราชการ ๕ 
ชนิดดังนี้  ๑. หนังสือภายนอก ๒. หนังสือภายใน ๓. หนังสือสั่งการ ประเภทค าสั่งและระเบียบ ๔. หนังสือ
ประชาสัมพันธ์ ประเภทประกาศ ๕. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานราชการประเภทรายงาน
การประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู้แสดงรายละเอียดของหนังสือราชการ ๕ ชนิดนี้ รวมทั้ง ๖. การ
เขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ และ ๗. หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ที่ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 
 

๒. ลักษณะของหนังสือภายนอก 
 

 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 

กรณีที่ใช้ หนังสือภายนอก ใช้ติดต่อราชการระหว่างกระทรวง/กรมหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่ง หรื อส่วน
ราชการแห่งใดแห่งหนึ่ง กับกระทรวงอ่ืน หรือกรมอ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน หรือหน่วยงานอื่น หรือกับบุคคลภายนอก 

รูปแบบ หนังสือภายนอกมีรูปแบบ ดังนี้ 
 
 



 ๒ 

แบบหนังสือภายนอก 
ชั้นความลับ (ถ้ามี) 

            
         
         ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)                (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
         ที่ ............................. 

 
                     (วัน เดือน ปี) 

 
        เรื่อง .......................................................... 
        (ค าขึ้นต้น) 
        อ้างถึง (ถ้ามี) 
        สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 
                 
  (ข้อความ) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
        
       (ค าลงท้าย) 
           (ลงชื่อ) 
          (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
            (ต าแหน่ง)  
       (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
       โทร.......................................... 
       * โทรสาร.......................................... 
       ส าเนาส่ง (ถ้าม)ี 
 
     ช้ันความลับ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 



 ๓ 

โครงสร้าง หนังสือภายนอกมีโครงสร้างประกอบที่ส าคัญ ๔ ส่วน ดังนี ้
 
หัวหนังสือ  
     ตราครุฑ 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ท่ี.............................       (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
 
        (วัน เดือน ปี) 
เรื่อง............................................................................................................................................................................ 
(ค าขึ้นต้น) .................................................................................................................................................................. 
อ้างถึง (ถ้ามี) .............................................................................................................................................................. 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) .................................................................................................................................................. 
 
ค าอธิบายรายการต่างๆ  

๑. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
ส าหรับหนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า “หนังสือเวียน” ให้
เพ่ิมรหัสตัวพยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่งซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ 
เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้  

๒. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ และโดยปกติให้ลงที่อยู่ไว้ด้วย 
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความให้สั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดย

ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
๕. ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติ

ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
๖. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมา

ก่อนแล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือ 
วันที่ เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือ นั้น 

๗. สิ่งท่ีส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อ สิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น ในกรณีที่
ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

 
เหตุที่มีหนังสือไป  
                 (ข้อความ)............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งเหตุที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ ซึ่งผู้ร่างหนังสือ
จะต้องร่างเองทั้งหมด 
 เหตุที่มีหนังสือไป อาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ ๒ ตอน หรือ ๓ ตอน ก็ได้ 



 ๔ 

จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
   
                     จึง.......................................................................................................................... ...................... 
................................................................................................................................................................................  
 
 
ข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ของหนังสือภายนอก คือ ข้อความแสดงความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่า
ประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร 
 ข้อความนี้ ผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียน การเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ควรเขียนย่อหน้าขึ้นบรรทัด
ใหม่เป็นอีกตอนหนึ่งต่างหากจาก “เหตุที่มีหนังสือไป” แม้ว่า “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” จะต้องอยู่ใน
ความหมายของค าว่า “ข้อความ” ตามแบบหนังสือภายนอก เช่นเดียวกับ “เหตุที่มีหนังสือไป” 
 โดยปกติมักจะเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ขึ้นต้นด้วยค าว่า “จึง...”  เช่น  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 จึงขอเรียนหารือว่ามา………………… 
 จึงเรียนขอความกรุณามาเพ่ือได้โปรดอนุเคราะห์............ 
 
ท้ายหนังสือ 
         
                                                                                   (ค าลงท้าย)................................................ 
        (ลงชื่อ)....................................................... 
                  (พิมพ์ชื่อเต็ม)............................... 
                  (ต าแหน่ง).................................... 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร..................................... 
ส าเนาส่ง.........(ถ้ามี)........... 
 
 
ค าลงท้าย 
  ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม และค าลงท้าย 
ตามเอกสารในภาคผนวก ก. 
  ลงช่ือ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลงลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือ
ชื่อ ตามภาคผนวก ข. 
  ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
  ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ถ้า
ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและ
กอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 



 ๕ 

 ข้อสังเกต ส่วนราชการที่ลงในส่วนหัวหนังสือ เป็นส่วนราชการเจ้าของหนังสือ แต่ส่วนราชการที่ลงใน
ท้ายหนังสือ เป็นส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เช่น หนังสือของมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นเจ้าของหนังสือ และถ้า
หนังสือนั้นจัดท าโดยส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เป็น
เจ้าของเรื่อง โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
 ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดท าส าเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอ่ืนทราบ และประสงค์จะให้
ผู้รับทราบว่าได้มีส าเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้ 
เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบ
รายชื่อด้วย 
 
 ตัวอย่างหนังสือภายนอก 
 
 
 
ที่ ศธ ๐๕๑๘.๐๑๒๒ / ๖๓                    มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
                      หัวหมาก บางกะปิ  
                      กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
     
      ๕ กันยายน ๒๕๕๘  
 
เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ถ่ายรูปบรรยากาศวันสอบเพื่อจัดท าหนังสือครบรอบ ๑๕ ปี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

รามค าแหงและกระทรวงการต่างประเทศ 
เรียน      ผู้อ านวยการศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 
อ้างถึง       หนังสือมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ ศธ ๐๕๑๘.๐๑/ ว ๙๙ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 
  ตามหนังสือท่ีอ้างถึง ได้ขอความอนุเคราะห์สถานท่ีจัดสอบและด าเนินการสอบไล่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงในต่างประเทศ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านถ่ายรูปห้องสอบและบรรยากาศขณะนักศึกษาท า
ข้อสอบในแต่ละวัน รวมทั้งรูปถ่ายหมู่นักศึกษาพร้อมกรรมการควบคุมการสอบ เพื่อส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ จะ
รวบรวมภาพถ่ายเพื่อจัดท าหนังสือครบรอบ ๑๕ ปี ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหง และกระทรวงการต่างประเทศ 
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศและช่วยพัฒนาการอุดมศึกษาไทยสู่สากล ต่อไป 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ใคร่ขอให้ท่านส่งภาพถ่ายที่ e- mail : oasc.admin@ru.ac.th หรือส่งไฟล์รูป (ซีดีหรือ
ดีวีดี) มาพร้อมการส่งกระดาษค าตอบเมื่อสอบภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (รองศาสตราจารย์ร าไพ   สิรมินกุล) 
                          รองอธิการบดีฝาุยวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบตัิราชการแทน 
                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 

mailto:oasc.admin@ru.ac.th


 ๖ 

๓. ลักษณะของหนังสือภายใน 
 

 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 รูปแบบ หนังสือภายในมีรูปแบบ ดังนี้ 
 

แบบหนังสือภายใน 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 

                    ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)  บันทึกข้อความ                
 
 
       ส่วนราชการ ............................................................................................................................. ............. 
       ที่ .................................................................. วันที ่……………….…………………………………………....……….        
       เรื่อง ............................................................................................................................. ........................... 
       (ค าขึ้นต้น)   
                 
  (ข้อความ) ……………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
               
          (ลงชื่อ) 
 
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
โครงสร้าง 

  หนังสือภายใน มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๔ ส่วน คือ 

หัวหนังสือ  

ส่วนราชการ ........................................................................................................................................................... 

ที ่.............................................................วันที่ ................................................................... .................................... 

เรื่อง ........................................................................................................................... ............................................. 

(ค าขึ้นต้น) 



 ๗ 

ค าอธิบายรายการต่างๆ (รายการภายในโครงสร้างส่วนต่างๆ ของหนังสือภายใน เขียนท านองเดียวกับหนังสือ
ภายนอก) 

๑. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด
พอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการอยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์(ถ้ามี) 
เช่น เขียนว่า ส่วนราชการ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ   โทร. ๘๖๖๔-๕ 

๒. ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง  

๓. วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดย
ปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๕. ค าขึ้นต้น ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือแล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 
 

เหตุที่มีหนังสือไป 
   

                       ข้อความ...................................................................................................................... .............. 

 ...................................................................................................................................... ............................. 

 ...................................................................................................................................................................  

 

 ข้อความ ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์บางประการให้แยกเป็น
ข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

 

จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

   

                      จึง................................................................................................................. .............................. 

 .................................................................................................................................................................. 

 

 ข้อความให้บอกความมุ่งหมายท่ีมีหนังสือไปว่าประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร 

 

ท้ายหนังสือ 
       
                                                             (ลงชื่อ)........................................... ........................ 
                                                                      (พิมพ์ชื่อเต็ม) .......................................... 
       (ต าแหน่ง)...................................... .......... 



 ๘ 

 ลงชื่อและต าแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็ม ของเจ้าของลงลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ ตามภาคผนวก ข. 

ต าแหน่ง ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
 

ตัวอย่างหนังสือภายใน 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  อาคารวิทยบริการฯ ช้ัน ๑               โทร.  ๘๖๖๕ 
ที่  ศธ ๐๕๑๘.๐๑๒๒ /                           วันที ่       ๘    เมษายน  ๒๕๕๘   
เร่ือง   ขอส่งเอกสารแบบส ารวจทางเลือกการเข้ากองทุนประกันสังคมและแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  
            (สปส. ๑-๐๓) 

เรียน     หัวหน้างานทะเบียนประวัติ  
 
  ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ใคร่ขอส่งเอกสารแบบส ารวจทางเลือกการเข้ากองทุน
ประกันสังคม แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.๑-๐๓) และเอกสารประกอบ ของพนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) และ
พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) ดังนี้ 

  พนักงานมหาวิทยาลัย (งบคลัง) สังกัดส านักงานอธิการบดี ปฏิบัติราชการส านักงานสาขาวิทยบริการฯ 
ตา่งประเทศ จ านวน ๓ ราย ดังน้ี 

๑. นางนริศรา หนูอักษร 

๒. นางสาวอาทิตยา พรมปา 

๓. นางสาวปวีณพร สุวรรณะ 

พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได้) จ านวน ๔ ราย 

๑. นางสาวกมลพรรณ โหมดสุวรรณ 

๒. นางสาวปภาณพิชา สิทธิเจริญ 

๓. นางสาวอัมพิกา หมุดใหม่ 

๔. นางสาวสุขฤดี สุขอนันต์ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
   
 
 
                                                            (นางนริศรา  หนอูักษร) 
          ท าหน้าที่หัวหน้าส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ 
 
 
 
 



 ๙ 

๔. หนังสือสั่งการ 
 

 ตามระเบียบข้อ ๑๕ หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับและให้ใช้ตามแบบที่
ก าหนด เว้นแต่ที่จะมีกฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะ 
 
 ชนิดของหนังสือสั่งการ 
 ๔.๑ ค าสั่ง ตามระเบียบข้อ ๑๖ ค าสั่ง คือ “บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย” ใช้กระดาษครุฑ  
  ๑. “ค าสั่ง” ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งกรมการ
ปกครอง 
  ๒. “ที่” ให้ลงเลขที่ที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปี พุทธศักราชที่ออกค าสั่ง เช่น ที่ ๓/๒๕๒๖  
  ๓. “เรื่อง” ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง 
  ๔. “ข้อความ” ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึง
ลงข้อความที่สั่งและวันใช้บังคับ 
  ๕. “สั่ง ณ วันที่” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
ค าสั่ง เช่น สั่ง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๒๖ ในแบบตัวอย่างของระเบียบงานสารบรรณแบบที่ ๔ ได้ก าหนดให้ลง 
“พ.ศ.” ด้วย ซึ่งขัดกับค าอธิบายดังกล่าว โดยทั่วไปจะก าหนดให้ใช้โดยไม่ลง “พ.ศ.”  
  ๖. “ลงชื่อ” ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
  ๗. “ต าแหน่ง” ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

แบบค าสั่ง 

 
__________________ 

ค าสั่ง (ชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง) 
ที่....................................../(เลขท่ีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง) 

เรื่อง................................................................. .................................... 
__________________ 

 
                 
  (ข้อความ) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ทั้งนี้ ตั้งแต ่…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     สั่ง ณ วันที่ ........................................ .... พ.ศ. …………………………… 
 
       (ลงชื่อ) 
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑ 

ตัวอย่างแบบค าสั่ง 
 

 
 
 

ค าสั่งส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
ที่         /๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของส านักงานสาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ขอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประชุมเพื่อการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของส านักงาน ให้ครบทุก
บริบทของสถาบัน 

๒. รายงานผลการวิเคราะห์ และการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของส านักงานฯ เสนอ
ต่อผู้บริหาร 

๓. ติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน และเขียนรายงานเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของมหาวิทยาลัยฯ 

๔. และหน้าท่ีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ประกอบด้วย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   ที่ปรึกษา   
๑. นางนริศรา หนูอักษร    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุขฤดี สุขอนันต ์              กรรมการ 
๓. นางสาวอัมพิกา หมุดใหม ่   กรรมการ 
๔. นางสาวพึงฤทัย สมค า               กรรมการ 
๕. นางสาวปวีณพร สุวรรณะ   กรรมการ 
๖. นางสาวปภาณพิชา สิทธิเจรญิ   กรรมการ 
๗. นางสาวอาทิตยา พรมปา   กรรมการและเลขานุการ  
๘. นางสาวกมลพรรณ โหมดสุวรรณ              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

สั่ง ณ วันที่             ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ร าไพ  สิริมนกลุ) 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

 
 
 



 ๑๒ 

 ๔.๒ ระเบียบ ตามระเบียบข้อ ๑๗ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัย
อ านาจของกฎหมาย หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ  
   

รายละเอียดของระเบียบ 
  ๑. “ระเบียบ” ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
  ๒. “ว่าด้วย” ให้ลงชื่อของระเบียบ 
  ๓. “ฉบับที่” ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบบับที่เท่าใด 
แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และท่ีถัดๆ ไปตามล าดับ 
  ๔. “พ.ศ.” ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
  ๕. “ข้อความ” ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และ อ้างถึง
กฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
  ๖. “ข้อ” ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบข้อ ๒ เป็น
วันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
  ๗. “ประกาศ ณ วันที่” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกระเบียบ ในแบบตัวอย่างของระเบียบงานสารบรรณแบบที่ ๕ ได้ก าหนดให้ลง “พ.ศ.” ด้วย 
  ๘. “ลงชื่อ” ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือ
ชื่อ 
  ๙. “ต าแหน่ง” ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ 

แบบระเบียบ 

 
ระเบียบ (ชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ) 
ว่าด้วย ................................................... 

(ฉบับที่..............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า ๑ ฉบับ) 
พ.ศ. .......................... 

__________________ 
                 
  (ข้อความ) ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความม่ังหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง 
       กฏหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ ........................................................พ.ศ. ........................... .. 
  ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ................................................................................เป็นต้นไป  
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้น าข้อผู้รักษาการตามระเบียบ 
       ไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด ๑ …………………………………………………………………………………. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ....……………………………………………………………………………………………………… 
      
       (ลงชื่อ) 
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

ตัวอย่างแบบระเบียบ 
 
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
  

                โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ                                                
                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  
สภามหาวิทยาลัยรามค าแหง  ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้                                                                                                                
     ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๘”                                                 
                ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป                                    
                ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยรามค าแหง ว่าดว้ยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลมิ
พระเกียรติต่างประเทศ  พ.ศ. ๒๕๕๗ และใหใ้ช้ระเบยีบนี้แทน                                                                                                                                                            
     ข้อ ๔ ในระเบียบนี้                                                                                                                        
                         “มหาวิทยาลยั” หมายความว่า มหาวิทยาลยัรามค าแหง                                                                     
                         “อธิการบด”ี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง                            
                         “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มสีิทธิไดร้บัการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตติ่างประเทศ                                  
                         “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหงระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรตติ่างประเทศ                                                                         
                 ข้อ ๕ มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นค่าธรรมเนยีมการศึกษาให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามค าแหง ว่าด้วยอตัราคา่ธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ ค่าบ ารุงการศึกษาระดับปรญิญาตรี สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรตติ่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะค่าบริการสื่อการสอน ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ ารุงการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติดังนี ้                                                             
                         (๑) เป็นผู้มีความประพฤตดิี                                                                         
                         (๒) เป็นผู้ไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ และมผีลการสอบอักษรระดบัคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๗๐ ของจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนท้ังหมด และผลการสอบอักษรระดับคะแนน A นั้น ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต                                                                  
      ข้อ ๖ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ ๕  ให้ยกเว้นเป็นภาคการศึกษา โดยน าผลการศกึษาภาคสดุท้าย
มาแสดงเพื่อขอยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป ให้คณะกรรมการเสนอรายชื่อผูม้ีสิทธิที่ไดร้ับการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละภาคเรยีนต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติและประกาศให้ผู้ทีไ่ดร้ับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
การศึกษาทราบเป็นคราว ๆ ไป                                                                                                     
          เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อนักศึกษาท่ีได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมการศึกษาแล้วใหผู้้มสีิทธิที่ได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาไปแล้ว ยืน่ค าร้องพร้อมหลักฐานการช าระเงิน เพื่อขอเงินค่าธรรมเนียมการศกึษาคืนก่อนวันสอบไล่ของ
ภาคการศึกษานั้น                                                                          
                 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ประกอบด้วย รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นประธาน
กรรมการ รองอธิการบดีฝุายวิชาการและวิจัย เป็น รองประธานกรรมการ  ผู้ที่อธิการบดีเห็นสมควรจ านวนไม่เกินสองคน  เป็น
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศจ านวน หนึ่งคน  เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และอาจให้มีกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอีกหนึ่งคนก็ได้ คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่อีกได้                                                                                                             



 ๑๕ 

      ข้อ ๘ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีอ านาจสั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

 
      ประกาศ ณ วันท่ี           ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  
 
 
                         (นายวิรัช  ชินวินิจกุล) 
                                                    นายกสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 
  ๔.๓ ข้อบังคับ ตามระเบียบข้อ ๑๘ ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้
ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ  
  รายละเอียดของข้อบังคับ 
  ๑. “ข้อบังคับ” ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
  ๒. “ว่าด้วย” ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
  ๓. “ฉบับที”่ ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใดแต่
ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และท่ีถัด ๆ ไปตามล าดับ 
  ๔. “พ.ศ.” ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
  ๕. “ข้อความ” ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ และอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
  ๖. “ข้อ” ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ เป็นวัน
ใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้ข้อบังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น
หมวด ๑  
  ๗. “ประกาศ ณ วันที่” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่
ออก 

 ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกีตรต่างประเทศ โดยส่วนมากจะมีการจัดท าจัดหนังสือสั่ง
การ ๒ ชนิดคือ ค าสั่งและระเบียบดังนั้นจึงขออธิบายหนังสือสั่งการประเภทข้อบังคับแต่เพียงเท่านี้ ท่านสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดพิมพ์โดย 
สวัสดิการส านักงาน ก.พ. หน้า ๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖ 

๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
  หนังสือประชาสัมพันธ์ ตามระเบียบข้อ ๑๙ หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด คือ ประกาศ 
แถลงการณ์ และข่าว ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่ที่จะมีกฏหมายกก าหนดไว้โดยเฉพาะ ใน
ระเบียบงานสารบรรณเดิมได้ก าหนดให้มีหนังสือ “ค าแนะน า” และค าชี้แจง”  แต่ในระเบียบปัจจุบันนี้ได้ตัดออก 
ทั้งนี้เนื่องจากเห็นว่าหนังสือทั้งส่องประเภทดังกล่าวที่ก าหนดไว้เดิมนั้นมิได้แยกออกให้ชัดแจ้งว่าแตกต่างกัน
อย่างไร และได้พิจารณาเห็นว่าสามารถน ามารวมอยู่ในเรื่องของ “ประกาศ” ได้ส าหรับ “แจ้งความ” ซึ่งมี
กฏหมายบางฉบับก าหนดให้ท าเป็น “แจ้งความ” เนื่องจาก “แจ้งความ” มีลักษณะเหมือนกับ “ประกาศ” และมี
หัวข้อเช่นเดียวกัน จึงเพียงให้เปลี่ยนหัวข้อจากค าว่าประกาศ เป็น “แจ้งความ” เท่านั้น 
 
  ชนิดของหนังสือประชาสัมพันธ์ 
  ๕.๑ ประกาศ ตามระเบียบข้อ ๒๐ “ประกาศ” คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือ
ชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ 
 
  รายละเอียดของประกาศ 
  ๑. “ประกาศ” ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
  ๒. “เรื่อง” ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ 
  ๓. “ข้อความ” ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความท่ีประกาศ 
  ๔. “ประกาศ ณ วันที่” ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกประกาศในแบบตัวอย่างของระเบียบงานสารบรรณแบบที่ ๗ ได้ก าหนดไว้ให้ลง “พ.ศ.” ด้วยซึ่งขัดกับ
ค าอธิบายดังกล่าว โดยทั่วไปจะก าหนดให้ใช้โดยไม่ลง “พ.ศ.” 
  ๕. “ลงชื่อ” ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายชื่อไว้ใต้ลายชื่อ 
  ๖. “ต าแหน่ง” ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศ 
  ในกรณีที่กฏหมายก าหนดให้ท าเป็นแจ้งความให้เปลี่ยนค าว่าประกาศ เป็น แจ้งความ 
   
  ๕.๒ แถลงการณ์ ตามระเบียบข้อ ๒๑ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทาชการแถลงเพ่ือท า
ความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตรา
ครุฑ  
  ๕.๓ ข่าว ตามระเบียบข้อ ๒๒ ข่าวคือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้
ทราบ 
  ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียติต่างประเทศ โดยส่วนมากจะมีการจัดท าจัดหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ประเภทประกาศ เท่านั้น ดังนั้นจึงขออธิบายหนังสือประชาสัมพันธ์ประเภทประเภทแถลงการณ์
และข่าวแต่เพียงเท่านี้ ท่านสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากหนังสือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ จัดพิมพ์โดย สวัสดิการส านักงาน ก.พ. หน้า ๕๑ และ ๕๓ ตามล าดับ 

 
รูปแบบ หนังสือประชาสัมพันธ์ประเภทประกาศ ดังนี้ 

 
 
 



 ๑๗ 

แบบประกาศ 

 
ประกาศ (ชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ) 

เรื่อง .......................................................................... 
__________________ 

                 
  (ข้อความ) ....................................................................................................................................  
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
  ประกาศ ณ วันที่  ....…………………………………………………… พ.ศ. ………………………………….. 
      
       (ลงชื่อ) 
         (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
           (ต าแหน่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ตัวอย่างแบบประกาศ 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เร่ือง   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ   
ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 
  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่าง
วันที่ ๑๒  ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้  

๑. หลักสูตร        ๑) หลักสูตรนติิศาสตรบณัฑิต (คณะนิตศิาสตร์) 
                       ๒) หลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)  
                       ๓) หลักสูตรรฐัศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาการบรหิารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์)  
                       ๔) หลักสูตรศกึษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย) (คณะศกึษาศาสตร์) 
                       แต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษา ๔ ปีการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
เอกภาษาไทย) (๕ ปี) ทั้งนี้ ต้องศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิต ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
             ๑) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศกึษา  

 (๑)  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรงโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ การศึกษา 
 (๒)   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๓)   ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใดๆ เนื่องจากกระท าความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 (๔)   ไม่เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๕)   มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไวเ้ฉพาะคณะ  

              ๒) คุณวุฒิของผู้สมัครระดับปริญญาตรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 (๑)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศ

ไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 
 (๒)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งในประเทศไทยหรือ  ต่างประเทศ ตาม

หลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 
 (๓)   เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ซึ่งได้

ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ  

 (๔)   เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาระดับจังหวัด สมาชิกสภาระดับอ าเภอ สมาชิกสภาระดับต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานปกครองของรัฐหรือที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นทั้งใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตร
ภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศ
ก าหนด หรือ 

 (๕)   ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ 
ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือต าแหน่งบริหารที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นท่ี
เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจ าปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้ส าเร็จ



 ๑๙ 

การศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ า
กว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับตามปีปฏิทิน หรือ 

 (๖)   ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศ หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
ประกอบด้วยหนังสือรับรองการเทียบระดับช้ันวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือจาก
หน่วยงานที่ก ากับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานท่ี
เรียกช่ือเป็นอย่างอื่น หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตหรือสถานกงสุล รับรองว่าหลักฐานการศึกษา
ที่ผู้สมัครน ามาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร เป็นหลักสูตรที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก าหนดและเป็น
สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล 

 (๗)   เป็นผูซ้ึ่งสภามหาวิทยาลยัได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรให้รบัเขา้ศึกษาได้ 

๓) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนรายกระบวนวิชา เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) 
 (๑)  ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นพนักงานของหน่วยงาน

เอกชนท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงเห็นสมควร หรือ 
 (๒)   เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) และ (๒) ต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

๓. การสมัครและวิธีการสมัคร 
๑)  การสมัคร  ไม่เก็บค่าสมคัร 
๒)  วิธีการสมัคร สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.ru.ac.th/oasc และเมื่อสมัคร On-line เรียบร้อยแล้ว จะต้องส่ง
ใบสมัครที่มลีายเซ็นของผู้สมัครพร้อม แนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมคัรครบถ้วนทางไปรษณีย ์ไปยัง :  

ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตู้ปณ. ๑๒๑๘  ปณฝ. รามค าแหง  
BANGKOK 10241, THAILAND 

                         ติดต่อสอบถาม:  หมายเลขโทรศัพท์  ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๖ – ๗ 
                                               หมายเลขโทรสาร    ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๘ 
                                               สอบถามเกี่ยวกับระดับปริญญาตรี e-mail: oasc@ru.ac.th  
                                     หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถสมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ตได้ ให ้Download ใบสมัครจาก 
www.ru.ac.th/oasc กรอกใบสมคัรให้สมบรูณ ์ส่งใบสมัครที่มลีายเซ็นของผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานเอกสารประกอบการ
สมัครใหค้รบถ้วนทางไปรษณียต์ามที่อยู่ข้างต้นได้  

๔. หลักฐานการสมคัร มีดังนี ้
            ๑)  ใบสมัครเป็นนักศึกษาท่ีมีลายเซ็นของผู้สมคัร ๑ ฉบับ (ในการสมัคร On-line เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครเรยีบร้อย 
ให้พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมลูแล้วเพื่อส่งไปพร้อมหลักฐานการสมัคร ก่อน click สมัคร) 
            ๒)  ส าเนาหนังสือส าคญัแสดงคณุวุฒิ  ๒  ฉบับ กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งส าเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก  ๑  
ฉบับพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบส าเนาใบรบัรองเทียบวุฒิด้วย (อ่านรายละเอียดจาก
คุณวุฒิของผู้สมัคร ข้อ (๖) 
           ๓)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการไทย หรือส าเนาบตัรประจ าตัวของประเทศนั้น ๆ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           ๔)  ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
           ๕)  ส าเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเตมิ (แล้วแต่กรณ)ี  โดยถ่ายส าเนา ๒ ฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๑)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ – ช่ือสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด 
(๒)  กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.๓ หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือ                      

http://www.ru.ac.th/oasc
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      ส าเนาหลักฐานแสดง (ตามคุณสมบัติของผู้สมัครข้อ (๓) ข้อ (๔) และข้อ ๕)) 
(๓)  กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งส าเนาใบสุทธิทางพระ 

๖)  รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว จ านวน ๒ รูป โดยเขยีนช่ือ – สกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป 

๕. ผลการสมัคร 

  เมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมคัรรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว จะแจ้งผลการสมัคร ผลการเทียบโอนหน่วย
กิต ให้นักศึกษาทราบ เพ่ือเตรียมตัวข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนรวมทั้งช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามก าหนดต่อไป  

๖. การลงทะเบียน การลงทะเบียน ใช้ระบบ On-line ทาง  www.ru.ac.th/oasc   

๗. ปฏิทินการศึกษาภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ศ. ๑๒  ธ.ค. ๒๕๕๗   –  อา. ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘   รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต 
จ.  ๒๓  มี.ค. ๒๕๕๘  –  ศ. ๒๙  พ.ค. ๒๕๕๘ ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
จ.  ๑  มิ.ย. ๒๕๕๘    –  พ. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 
จ.   ๑๕  มิ.ย. ๒๕๕๘                เปิดการเรียนการสอนภาค ๑/๒๕๕๘  
พฤ. ๒๔  ก.ย. ๒๕๕๘ –  อา. ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๘ สอบไล่ภาค ๑/๒๕๕๘ 
จ.   ๒๘  ก.ย. ๒๕๕๘    วันส าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 

๘. การเรียนการสอน 
นักศึกษาสามารถเรยีนโดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 
            ๑) นักศึกษาศกึษาด้วยตนเองจากต ารากระบวนวิชาตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จดัส่งไปให้ 

๒) นอกจากน้ีสามารถเรียนเสริม ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม ดังน้ี 
    (๑) นักศึกษาฟังบรรยายกระบวนวิชาต่าง ๆ จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ฟังบรรยายจากซีดี/ดีวีดี หรือ  
         ฟังบรรยายทางอินเตอร์เน็ต หรือ จาก Course On Demand หรือ  
    (๒) ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก e-Books ของมหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ตได้ฟรี จากเว็ปไซต์ของ    
         มหาวิทยาลัย (www.ru.ac.th) 
    (๓) นักศึกษาเรียนจากกระบวนวิชาแบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทางอินเทอร์เน็ต    
         จากเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.ru.ac.th) 
    (๔) สื่อการสอนอื่น ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยอาจจัดเพิ่มให้ 

๙. การสอบและศูนย์สอบ 
                  มหาวิทยาลัยได้จัดศนูย์สอบส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเลือกสถานที่สอบของนักศึกษา โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 ๑)  ด าเนินการจัดสอบ ณ ประเทศที่มีศูนย์สอบ โดยสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
 ๒)  จัดสอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ส าหรับนักศึกษารามค าแหง สาขาวิทยบริการ  
      เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
 ๓)  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบศูนย์สอบได้จากทางเว็ปไซด์ www.ru.ac.th/oasc  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี         พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์) 

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

http://www.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/
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๖. การเขียนรายงานการประชุม 
 

  การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปมาพบกันแบบเป็นทางการ เพ่ือชี้แจงท า
ความเข้าใจ หรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  รายงานการประชุม ตามระเบียบข้อ ๒๕ รายงานการประชุม คือ การบันทึกความเห็นของผู้มา
ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
  รายงาน คือ เอกสารที่เขียนขึ้นจากผลของขั้นตอนการท างาน เพื่อเปิดเผยข้อมูล 
 
  การจดบันทึกหรือเขียนรายงานการประชุม เพื่อ 
  ๑. เก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  ๒. ยืนยันการปฏิบัติงาน 
  ๓. แสดงกิจการที่ด าเนินการมาแล้ว 
  ๔. ส่งผลการประชุมนั้นๆ ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป 
  ๕. แผนการปฏิบัติงาน 
  ๖. ติดตาม 
 
  จุดมุ่งหมายใหญ่ๆ ของการประชุม 
  ๑. เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
  ๒. เพ่ือหาข้อเสนอแนะ 
  ๓. เพ่ือหาวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติ 
  ๔. เพ่ือประเมินผลการปฏิบ้ติงาน 
  ๕. เพ่ือการตัดสินใจ 
  ๖. เพ่ือก าหนดนโยบายหรือข้อตกลงต่างๆ 
  ๗ เพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดี 
 
  รายละเอียดของรายงานการประชุม 
  ๑. “รายงานการประชุม” ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
  ๒. “ครั้งที”่ ให้ลงครั้งที่ประชุม 
  ๓. “เมื่อ” ให้ลงวนเดือนปีที่ประชุม 
  ๔. “ณ” ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 
  ๕. “ผู้มาประชุม” ให้ลงชื่อและต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะที่ประชุมซึ่งมาประชุมใน
กรณีท่ีมีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อมาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่งใด 
  ๖. “ผู้ไม่มาประชุม” ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิ
ได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 
  ๗. “ผู้เข้าร่วมประชุม” ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
  ๘ “เริ่มประชุมเวลา” ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 
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  ๙. “ข้อความ” ให้บันทึกข้อความท่ีประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามล าดับ 
  ๑๐. “เลิกประชุมเวลา” ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
  ๑๑. “ผู้จดรายงานการประชุม” ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น 
 
การจัดระเบียบวาระการประชุม  
  ความหมาย่ของระเบียบวาระการประชุม คือ การก าหนดเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ตามล าดับ ซึ่งจะก าหนดล่วงหน้าการประชุมแต่ละครั้ง ซ่ึงระเบียบวาระประชุม จัดกันอยู่ ๒ แบบ ดังนี้ 
 
  แบบท่ี ๑ 
 
  จัดเป็นล าดับต่อเนื่องกันไป เช่น 
 
  เรื่องท่ี ๑.  
  เรื่องท่ี ๒. 
  เรื่องท่ี ๓.  
   
  แบบท่ี ๒  
 
  จัดรวมหมวดเป็นหมวดๆ แต่ละหมวดแยกเป็นล าดับเรื่อง เช่น 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  เรื่องท่ี ๑.  
  เรื่องท่ี ๒.  
   
  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
  เรื่องท่ี ๑.  
  เรื่องท่ี ๒.  
 
  ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  เรื่องท่ี ๑.  
  เรื่องท่ี ๒.  
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แบบรายงานการประชุม 
 

รายงานการประชุม ................................................... 
ครั้งที่ ................ 

เมื่อ ........................................ 
ณ ........................................... 

__________________ 
 
       ผู้มาประชุม 
 
       ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
 
       ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
 
       เริ่มประชุมเวลา 
                 
  (ข้อความ) .................................................................................................... ......................... 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       เลิกประชุมเวลา 
 
 
               ..................................................... 
        ผู้จดรายงานการประชุม 
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ตัวอย่างรายงานการประชุม 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๕๘ 
วันอังคาร ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ชั้น ๑ อาคารวิทยบริการและบริหาร 
____________________________ 

 
ผู้มาประชุม   
  ๑. หัวหน้าส านักงานสาขาวิทยบรกิารฯ ต่างประเทศ    ที่ปรึกษา 
  ๒. นางสาวอาทิตยา  พรมปา                  ประธานกรรมการ 
  ๓. นางสาวกมลพรรณ  โหมดสุวรรณ                     กรรมการ 
  ๔. นางสาวปวีณพร  สุวรรณะ                         กรรมการ 
  ๕. นายสรเดช  รุ่งอรุณวศิน                                 กรรมการ 
  ๖. นางสาวปภาณพิชา  สิทธิเจริญ                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๗. นางสาวสุขฤดี  สุขอนันต ์
  ๘. นางสาวอัมพิกา หมดุใหม ่
  ๙. นางสาวพึงฤทัย  สมค า 

๑๐. นายนิคม  ชูทอง 
  ๑๑. นางสาวธนิยา  เสรีกุล 
  ๑๒. นางสาวจันทิพา  พุ่มนิล 
  ๑๓. นายเฉลมิชัย  ทองพูน 
  ๑๔. นายศรี จากผา 
  ๑๕. นายจุนทปกรน์  แดนสามสวน 
  ๑๖. นายเอกลักษณ์ ไขกณัหา 

 
เร่ิมประชุม  เวลา ๑๔.๓๐ น. 
 

ประธานกลา่วเปิดประชุมแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
 

วาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
  ไม่มี 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักงาน
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่จัดท า
เสนอ  
 



 ๒๕ 

มต ิที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ส านักงานสาขาวิทย
บริการฯ ต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตามที่จัดท าเสนอ โดย
ไม่มีการแก้ไข 

 
วาระที่ ๓ เร่ือง เสนอเพ่ือทราบ 
  วาระที่ ๓.๑ น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
  งานบริการสื่อการสอนต่างประเทศ ได้ด าเนินงานจัดเตรียมการจัดส่งสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษา
ใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่จะขึ้นทะเบียนและ
ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และเตรียมการจัดส่งสื่อการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาเก่า ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกีย รติต่างประเทศ ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ที่จะ
ลงทะเบียนเรียนระหว่างวันท่ี ๑๒ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

ประธานขอให้งานบริการสื่อการสอนต่างประเทศ และบุคลากรส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศที่มี
ส่วนร่วมในการบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และจากการศึกษาเอกสารองค์ความรู้ เรื่อง การบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ไปปรับใช้
ในการด าเนินการดังกล่าวต่อไป 
 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๔ เร่ือง เสนอเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ ๔.๑ แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (คร้ังที่ ๓) เร่ือง การบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยบริการฯ ต่างประเทศ 
 

ประธานขอให้ที่ประชุม ร่วมกันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริการสื่อการสอน ระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยบริการฯ ต่างประเทศ 

ผู้เข้าร่วมประชุม (นางสาวจนัทพิา  พุ่มนิล) ได้เสนอรายละเอียดสิ่งที่งานบริการสื่อการสอนต่างประเทศ
จะต้องรวบรวม ประกอบด้วย ดังน้ีรายละเอียดสิ่งที่จัดส่งให้นักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย 

๑. ซีดีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
๒. คู่มือนักศึกษาใหม่ 
๓. คู่มือการสืบค้นสารสนเทศ ส านักหอสมุดกลาง 
๔. คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. ต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๖. ดีวีดี/ซีดี บันทึกการบรรยาย 
๗. Course Syllabus และรายละเอียดเพิ่มเติม แสดงรายละเอียดส าหรับกระบวนวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษา

ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ถ้ามี 
๘. แบบฟอร์มใบส่งต ารา ซีดี/ดีวีดีและใบตอบรับ  
๙. แบบฟอร์มส าหรับจัดซีดี/ดีวีดีบันทึกการบรรยาย  
 
รายละเอียดสิ่งที่จัดส่งให้นักศึกษาเก่า ประกอบด้วย 
๑. ต าราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๒. ดีวีดี/ซีดี บันทึกการบรรยาย 
๓. Course Syllabus และรายละเอียดเพิ่มเติม แสดงรายละเอียดส าหรับกระบวนวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษา

ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ ถ้ามี 
๔. แบบฟอร์มใบส่งต ารา ซีดี/ดีวีดีและใบตอบรับ  
๕. แบบฟอร์มส าหรับจัดซีดี/ดีวีดีบันทึกการบรรยาย  



 ๒๖ 

 
 

กรรมการ ๑ (นางสาวสุขฤดี  สุขอนันต์) ได้แสนอรายละเอียดการส่ง Email แจ้งนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ เกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่งไปรษณีย์ของงานบริการสื่อการสอนต่างประเทศ และการค้นหา
สิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นการบริการนักศึกษา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)  
 

ประธาน ขอให้ท่ีประชุม ซักถาม และรวมถึงเสนอความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการบริการสื่อการสอน ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ตา่งประเทศ เพ่ิมเติม 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม ๑ (นางสาวปวีณพร สุวรรณะ) ขอให้ผู้รู้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งของฝากส่ง

ทางไปรษณีย์ ในกรณีสื่อการเรียนการสอนที่จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ประเภทลงทะเบียน หรือพัสดุไปรษณีย์ที่มีน้ าหนักไม่เกิน ๒ 
กก.หรือจดหมายจะมีวิธีการการค้นหาในระบบของไปรษณีย์ไทยในเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยอย่างไร 

กรรมการ ๑ (นางสาวสุขฤดี  สุขอนันต์) ได้ตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างการด าเนินงานระบบ
การค้นหาในเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยบนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตาม ดังนี้ 
   ๑. ในกรณีสื่อการเรียนการสอนที่จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ประเภทลงทะเบียนด่วนพิเศษ ต่างประเทศ ให้น า
หมายเลขสิ่งของในใบแบบฟอร์มศุลกากร (EMS) จ านวน ๑๓ หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตามที่ปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงิน กรอก
ลงในระบบบนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย ดังนี้ EE151788752TH หลังจากนั้นระบบจะแจ้งรายละเอียดของพัสดุว่าปัจจุบันมีการ
ด าเนินการอย่างไรและเราสามารถน าข้อมูลนี้แจ้งให้นักศึกษาทราบความคืบหน้าหรือสถานะของพัสดุต่อไป 
   ๒. ในกรณีสื่อการเรียนการสอนที่จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ประเภทลงทะเบียน ต่างประเทศ 
ต่างประเทศ ให้น าหมายเลขสิ่งของในใบแบบฟอร์มพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ จ านวน ๑๓ หลักโดยไม่ต้องเว้นวรรค ตามที่
ปรากฏอยู่บนใบเสร็จรับเงิน กรอกลงในระบบบนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย ดังนี้ CP151788752TH  
   ๓. ในกรณีสื่อการเรียนการสอนที่จัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ประเภทน้ าหนักไม่เกิน ๒ กก.หรือจดหมายให้น า
หมายเลขสิ่งของในใบสรุปน าส่งสิ่งของทางไปรษณีย์ต่างประเทศ โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์รามค าแหง หัวหมาก 
ผู้ท าหน้าที่ดูแลไปรษณีย์ฝากส่งเป็นรายเดือน เพื่อขอส าเนาใบดังกล่าว เป็นอักษรและตัวเลข จ านวน ๑๓ หลัก กรอกลงในระบบ
บนเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย ดังนี้ RR151788752TH  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาที่ได้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ครั้งที่ ๓) เรื่อง การสื่อการสอนระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศแล้วมีมติเห็นชอบให้รวบรวมเพื่อจัดท าเป็นคู่มือองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ต่อไป 
 
วาระที่  ๕  เร่ืองอ่ืนๆ 
  - ไม่มี 
 
เลิกประชมุเวลา ๑๖.๓๐  น. 
 
 
            (นางสาวปภาณพิชา  สิทธิเจริญ) 
                 กรรมการและเลขานุการ 
        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗ 

๗. การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ 
 

  หนังสือติดต่อราชการ มีโครงสร้างประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๔ ส่วน คือ 
   ๗.๑ ส่วนหวัหนังสือ 
   ๗.๒ ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
   ๗.๓ ส่วนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 
   ๗.๔ ส่วนท้ายหนังสือ 
 
  ภายในโครงสร้างแต่ละส่วนของหนังสือติดต่อราชการมีข้อความรายละเอียดที่ต้องเขียนให้ถูก 
เช่น 
  ในส่วนหัวหนังสือ มีชื่อเรื่อง และค าขึ้นต้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูก 
  ในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป จะต้องเขียนเริ่มต้นด้วยค าที่เหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสือไปให้ถูก
และใช้ค าสรรพนามให้เหมาะสม 
  ในส่วนจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป จะต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่องและความุ่งหมายที่มี
หนังสือไป 
  ในส่วนท้ายหนังสือ จะต้องเขียนค าลงท้ายในหนังสือภายนอกให้ถูกและเขียนรายการอ่ืนๆ ใน
หนังสือทุกชนิดให้ถูกด้วย 
 

๗.๑ ส่วนหัวหนังสือ 
  การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือของหนังสือติดต่อราชการ มีรายการส าคัญที่ผู้ร่างหนังสือ
จะต้องเขียนอยู่ ๒ รายการ คือ  
  เรื่อง  คือ ใจความย่อสั้นที่สุดของหนังสือ ผู้ร่างหนังสือมักจะประสบกับปัญหาว่า ย่อใจความ
ของหนังสือให้สั้นที่สุดได้อย่างไร และควรเขียนชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับว่าอย่างไร  
  เรื่อง จะต้องเขียนเฉพาะในหนังสือภายนอก และหนังสือภายในเท่านั้น  การเขียนเรื่องของ
หนังสือภายนอกและหนังสือภายใน ต้องเขียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างน้อย ๒ ประการ คือ ให้พอรู้ใจความที่
ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ และให้สะดวกแก่การเก็บ ค้น อ้างอิง 
   
  เรื่อง ที่เขียนดีมีลักษณะ ดังนี้ 

๑.  ย่อสั้นที่สุด ไม่ควรให้ยาวเกินกว่า ๒ บรรทัด ยิ่งถ้าย่อให้ได้เพียงครึ่งบรรทัดยิ่งดี 
๒. เป็นประโยคหรือวลี เพราะถ้าเป็นเพียงค านาม หรือค ากริยา จะไม่ได้ใจความ 
๓. พอรู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร เพราะผู้รับหนังสือย่อมอยากจะทราบในเบื้องต้นก่อนอ่าน

รายละเอียดทั้งฉบับว่าเป็นเรื่องเก่ียวกับอะไร 
๔. เก็บ ค้น อ้างอิงได้ง่าย คือ  

ผู้เก็บ พออ่านชื่อเรื่อง ก็สามารถแยกเก็บเข้าหมวดหมู่ตามประเภทเรื่องได้ โดยไม่ต้อง
อ่านรายละเอียดทั้งฉบับ 

ผู้ค้น พอบอกชื่อเรื่อง ก็สามารถค้นหาโดยไม่ยุ่งยากสับสน 
ผู้อ้างอิง สามารถบอกชื่อเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยไม่สับสนไขว้เขว 

 



 ๒๘ 

ถ้าหนังสือฉบับเดิมที่มีไปหรือมีมาเขียนชื่อเรื่องไม่ดีหรือเขียนไม่ถูกต้องจะปรับปรุงถ้อยค าให้ดี
ขึ้น หรือให้ถูกต้องก็ได้ หรือถ้าไม่เหมาะที่จะใช้ชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม จะใข้ชื่อเรื่องใหม่ให้เหมาะสม โดยมี
เค้าความใกล้เคียงกับชื่อเรื่องเดิมก็ได้ เช่น หนังสือฉบับเดิมที่ผู้รับหนังสือมีมาเป็นค าขอ ซึ่งอาจจะเป็น ขออนุมัติ 
ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอความอนุเคราะห์ หรือขอเงินหรือสิ่งของใดๆ หนังสือฉบับเดิมนั้นอาจใช้ชื่อเรื่องว่า 

ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ขออนุญาตน าเงินตราออกนอกประเทศ 
ของผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 
ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 

 
  หนังสือที่ตอบค าขอเหล่านี้ไป ถ้าใช้ชื่อเรื่องเดิม ความจะกลายเป็นว่าผู้ตอบกลับเป็นผู้ขอ ซึ่ง
ถูกต้อง จึงควรจะปรับปรุงชื่อเรื่องท่ีตอบไป โดยเติมค าว่า “การ” ลงไปข้างหน้า เป็น 

การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 
การขออนุญาตน าเงินตราออกนอกประเทศ 
การผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 
การขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
หรือถ้าเป็นกรณีตอบว่าให้ตามค าขอ จะตอบโดยใช้ชื่อเรื่องดังนี้ก็ได้ คือ 
อนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ขออนุญาตน าเงินตราออกนอกประเทศ 
ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
แต่ถ้าเป็นกรณีตอบว่า ไม่อนุมัติ ไม่อนุญาต ไม่ผ่อนผัน ไม่อนุเคราะห์ช่วยเหลือ ไม่ควรใช้ชื่อ

เรื่องในลักษณะปฏิเสธว่า 
ไม่อนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 
ไม่ขออนุญาตน าเงินตราออกนอกประเทศ 
ไม่ผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร 
ไม่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
ทั้งนี้ เพราะถ้าใช้ชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธเช่นนี้ อาจท าให้ผู้รับหนังสือรู้สึกไม่พอใจและเสีย

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันไป 
ในกรณีที่ต้องตอบปฏิเสธดังกล่าว ควนใช้ชื่อเรื่องโดยเติมค าว่า “การ” ลงข้างหน้าเรื่องเดิม

ดังกล่าวข้างต้น เช่น 
การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ 
การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา 
 
๕. แยกความแตกต่างจากเรื่องอ่ืนได้ ชื่อเรื่องแต่ละเรื่องควรเป็นชื่อเฉพาะเรื่องนั้น ซึ่งไม่ซ้ า

กับเรื่องอ่ืน เพราะถ้าตั้งชื่อเรื่องซ้ ากับเรื่องอ่ืนโดยไม่สามารถแยกความแตกต่างจากเรื่อง
อ่ืนได้ จะท าให้สับสน ไม่สะดวกแก่การเก็บ ค้น อ้างอิง 



 ๒๙ 

ตัวอย่าง เรื่อง ที่ไม่เป็นประโยคหรือวลี 
เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ 
การเขียน เรื่อง เพียงค านามค าเดียวเช่นนี้ ไม่รู้ความของเรื่องว่า จะท าอะไรกับเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร ต้องเขียนเป็นประโยคหรือวลี จึงจะรู้ความ เช่นเขียนว่า 
เรื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์หาย 
เรื่อง การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เรื่อง การจ าหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์เก่าท่ีไม่ใช้แล้ว 
 
ตัวอย่าง เรื่อง ที่ไม่รู้ใจความ 
เรื่อง แจง้มติสภามหาวิทยาลัย 
การเขียน เรื่อง ท านองนี้ ไม่รู้ใจความว่า มติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องอะไร การเขียน 

เรื่อง ต้องเขียนให้รู้ใจความ เช่น ถ้ามติสภามหาวิทยาลัยที่แจ้งไปนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ก็ควรเขียน เรื่อง ว่า 

เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 

  ค าขึ้นต้น ค าข้ึนต้นต้องเขียนทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน โดยใช้ตามฐานะของผู้รับ
หนังสือ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
 
  ค าขึ้นต้นของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
  ค าข้ึนต้นของหนังสือภายนอกและหนังสือภายในใช้เหมือนกัน โดยใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือ
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คือ 
 

๑. หนังสือถึงพระภิกษุ 
ใช้ค าขึ้นต้นตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ดังนี้ 
 

ผู้รับหนังสือ ค าขึ้นต้น 

ก. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ขอประทานกราบทูล (ออกพระนาม) 

ข. สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล.............. 

ค. สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ 
พระราชาคณะและพระภิกษุสงฆ์ท่ัวไป 

นมัสการ............... 

 
๒. หนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ โดยใช้ค าขึ้นต้รว่า กราบเรียน คือ  
ประธานองคมนตรี    ประธานศาลปกครองสูงสุด 
นายกรัฐมนตรี     ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
ประธานรัฐสภา     ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประธานวุฒิสภา     ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร    ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 



 ๓๐ 

ประธานศาลฎีกา      ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ    รัฐบุรุษ 
 
๓. หนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนหรือบุคคลอ่ืน นอกจากที่กล่าวในข้อดังกล่าวข้างต้น ให้ใช้ค า

ขึ้นต้นว่า เรียน เหมือนกันทั้งหมด 
 

๗.๒ การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
 

  ลักษณะของเหตุที่มีหนังสือไป 
  ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ เป็นการบอกกล่าวว่า
เหตุใดจึงต้องมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนย่อหน้าต่อจากค าขึ้นต้น 
  เหตุที่มีหนังสือไปของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน อาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ ๒ 
ตอน หรือ ๓ ตอน แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไปเพียงตอนเดียวแล้วก็แจ้งจุดประสงค์ หรือ
กล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนึ่ง เรื่องสืบเนื่องกันมาอีกตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่องต่อไปหรือเรื่อง
เกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่ง แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ แล้วแต่กรณ ี
   
  ค าเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป 
  การเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไปของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน จะเริ่มด้วยค าใดค า
หนึ่ง ใน ๕ ค า ดังต่อไปนี้   ด้วย  เนื่องจาก  ตาม  ตามที่  อนุสนธิ 
 
  การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า ด้วย หรือ เนื่องจาก  
  การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า ด้วย หรือ เนื่องจาก ใช้ในกรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้
กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
 

ตัวอย่าง ๑ 
ด้วยส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคแนวปฏิบัติที่ดี

ในการเขียนหนังสือราชการ ในระหว่าง วันที่ ................................. ณ  ..................................... 
จึงขอให้ส านักคอมพิวเตอร์ส่งเจ้าหน้าที่ของส านักงานฯ ๒ คนไปเข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ด้วย 

โดย .................................... 
 
ตัวอย่าง ๒ 
เนื่องจากท่านได้หยุดราชการไป ๓ วัน โดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบ 
จึงขอแจ้งให้ท่านชี้แจงเหตุผลที่หยุดราชการครั้งนี้โดยด่วน 

 
  การใช้ค าว่า ด้วย การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า ด้วย ควรใช้ในกรณีที่บอกกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไป
โดยเกริ่นขึ้นมาลอยๆ  
  การใช้ค าว่า  เนื่องจาก การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า เนื่องจาก ควรใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนัก
แน่นที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป เพ่ือให้ผู้รับหนังสือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  



 ๓๑ 

  การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า ตาม ตามที่ หรือ อนุสนธิ ใช้ในกรณีท่ีเคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมา
ก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ ซึ่งจะอ้างเรื่องที่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าวนั้น  
  ข้อสังเกต หนังสือที่เริ่มต้นโดยใช้ค าว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” อาจมีเหตุที่มีหนังสือไป
ประกอบด้วยข้อความตอนเดียว หรือ ๒ ตอน หรือ ๓ ตอนก็ได้ แต่จะมีข้อความกี่ตอนก็ตามจะไม่มีค าว่า “นั้น” 
อยู่ท้ายตอนใดเลย หนังสือที่เริ่มต้น โดยใช้ค าว่า “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ”จะมีเหตุที่มีหนังสือไปอย่าง
น้อย ๒ ตอนเสมอ คือ มีการอ้างเรื่องเดิมตอนหนึ่งและอาจมีเรื่องสืบเนื่องต่อมา หรือผลสืบเนื่องต่อไป หรือเรื่อง
เกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่งก็ได ้จะต้องมีค าว่า “นั้น” อยู่ท้ายประโยคเสมอ 
 
  การใช้ค าสรรพนาม 
  ๑. หนังสือถึงเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

ถ้าเป็นหนังสือจากบุคคล ใช้ค าสรรพนามแทนเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพเจ้า” หรือ “กระผม” 
หรือ “ผม”  (ชาย) หรือ “ข้าพเจ้า” หรือ “ดิฉัน” (หญิง) หรือไม่ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เช่น 

ข้าพเจ้าขอเรียนว่า .......................................................................................................... .......... 
ขอเรียนว่า .................................................................................................. ............................... 
ส่วนค าสรรพนามแทนผู้รับหนังสือ ไม่ใช่ค าว่า “ท่าน” เพราะเป็นหนังสือถึงส่วนราชการ ไม่ใช่

ถึงตัวบุคคล จึงใช้ชื่อส่วนราชการที่มีหนังสือถึงนั้นเอง เช่น 
ขอส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศได้โปรด ................................................................ 
ขอได้โปรด ................................................................................................................... ............... 

   ถ้าเป็นหนังสือจากส่วนราชการ ไม่ใช่ค าสรรพนามแทนเจ้าของหนังสือว่า “ข้าพเจ้า” หรือ 
“กระผม” หรือ “ผม” เพราะเป็นหนังสือของส่วนราชการ ไม่ใช่หนังสือของตัวบุคคล ผู้ลงชื่อในหนังสือ 
จึงใช้ชื่อส่วนราชการที่มีหนังสือไปนั้นเอง เช่น 

  ส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศขอเรียนว่า ............................................................... 
  ขอเรียนว่า ........................................................................................................................ ......... 

  ส่วนค าสรรพนามแทนผู้รับหนังสือ เนื่องจากเป็นหนังสือถึงส่วนราชการมิใช่ถึงตัวบุคคล จึงใช้
ค าว่า “ท่าน” ไม่ได้ ต้องใช้ชื่อส่วนราชการผู้รับหนังสือ เช่น 

  ขอส านักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศได้โปรด ................................................................ 
ขอได้โปรด ............................................................................................................ ..................... 
 
๒ หนังสือถึงบุคคลธรรมดาทั่วไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ให้ใช้ค าสรรพนามแทนเจ้าของหนังสือ

ว่า “ข้าพเจ้า” “กระผม” หรือ “ผม” (ชาย) และ “ข้าพเจ้า” หรือ “ดิฉัน” (หญิง) ใช้สรรพนามแทน
ผู้รับหนังสือว่า “ท่าน” เช่น 

ขอท่านได้โปรด .........................................................................................................................  
ขอได้โปรด ................................................................................................................... .............. 
ส่วนค าสรรพนามแทนผู้มีหนังสือไป หากเป็นหนังสือจากส่วนราชการก็เป็นหนังสือของราชการ 

ไม่ใช่หนังสือของบุคคลผู้ลงชื่อในหนังสือนั้น จึงไม่ใช้ค าว่า “ข้าพเจ้า” “กระผม” “ผม” หรือ “ดิฉัน” 
แต่ใช้ชื่อส่วนราชการที่มีหนังสือไป เช่น 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีขอเรียนว่า .......................................................................... 
ขอเรียนว่า .................................................................................................................. ............... 



 ๓๒ 

๗.๓ การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 

๑. ลักษณะของ “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” 
ในรูปแบบหนังสือติดต่อราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ทั้งหนังสือ

ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา จะมีส่วนส าคัญที่เรียกว่า “ข้อความ” ใน “ข้อความ” นี้แบ่งได้
เป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่เป็น “เหตุที่มีหนังสือไป” และส่วนที่เป็น “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” 
 

  “เหตุที่มีหนังสือไป” จะบอกว่ามีเหตุอย่างไร จึงต้องมีหนังสือไป 
  “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” จะบอกความมุ่งหมายที่มีหนังสือไปว่าประสงค์จะให้ผู้รับหนังสือ
ท าอะไร หรือท าอย่างไร 

ดังนั้น จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จึงเป็น ผล ของเหตุที่มีหนังสือไป ในลักษณะ ดังนี้ 
 
   ด้วย, ตาม (เหตุที่มีหนังสือไป)..................................................................................  

...................................................................................................................................... ..................................... 
   จึง (จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป)...................................................................................  
...................................................................................................................................... ..................................... 
 
 “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” อาจมีลักษณะและความมุ่งหมายอย่างใด อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะ   ความมุ่งหมาย 
 ค าแจ้ง   เพ่ือทราบ 
 ค าขอ   เพ่ือให้พิจารณา 
     เพ่ือให้ด าเนินการ 
     เพ่ือให้ร่วมมือ 
     เพ่ือให้ช่วยเหลือ 
 ค าซักซ้อม   เพ่ือให้เข้าใจ 
 ค าชี้แจง   เพ่ือให้เข้าใจ 
 ค ายืนยัน   เพ่ือให้แน่ใจ 
 ค าสั่ง   เพ่ือให้ปฏิบัติ 
 ค าเตือน   เพ่ือไม่ให้ลืมปฏิบัติ 
 ค าก าชับ   เพ่ือให้ปฏิบัติตาม 
     เพ่ือให้สังวร ระมัดระวัง 
 ค าถาม   เพ่ือขอทราบ 
 ค าหารือ   เพ่ือขอความเห็น 
 

๒. วิธีเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” 
การเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ต้องเขียนให้ผู้รับหนังสือรู้ชัดเจนว่าผู้มีหนังสือไปมี

จุดประสงค์ที่จะให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร โดยเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ขึ้นบรรทัดใหม่
แยกต่างหากจาก “เหตุที่มีหนังสือไป” ไม่ควรเขียนรวมไว้ในตอนเดียวกับ “เหตุที่มีหนังสือไป” 



 ๓๓ 

การเขียนแจ้ง “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ไปยังผู้รับหนังสือในบางเรื่องอาจต้องมีข้อความ
ประกอบบางอย่าง เพื่อความสมบูรณ์ เพื่อความสละสววย เพื่อความสุภาพ เพื่อความโน้มน้าวจูงใจ หรือเพ่ือผู้มัด
จิตใจ เช่น 

ค าขอร้อง 
ในกรณีที่จะต้องขอให้ผู้รับหนังสือช่วยท าอะไรบางอย่างให้ จะต้องเขียน “ค าขอร้อง” ประกอบ 

“จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” เพ่ือความสุภาพ และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือยินดีท าตามจุดประสงค์  
เช่น 
จรึงเรียนขอความอนุเคราะห์มา เพ่ือขอได้โปรดอนุญาตให้ใช้ห้องฝึกอบรมดังกล่าวด้วย 
 
ค าขอบคุณ 
ในกรณีที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้รับหนังสือ ควรเขียน “ค าขอบคุณ” ประกอบเพ่ือให้

เป็นไปตารมประเพณีในสังคม และผูกมัดจิตใจของผู้รับหนังสือให้ช่วยเหลือตามจุดประสงค์  
เช่น 
จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรดอนุญาตให้ใช้ห้องฝึกอบรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หวังว่าคงจะได้รับความ

อนุเคราะห์จากกองอาคารสถานที่ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 
 
เรื่องเก่ียวเนื่อง 
ในบางกรณีมีเรื่องเก่ียวเนื่องที่จะต้องแจ้งไปยังผู้รับหนังสือ ก็เขียนเรื่องเก่ียวเนื่องนั้นต่อจาก 

“จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป”  
เช่น 
เรื่องแจ้งให้ทราบการตั้งผู้รับหนังสือเป็นกรรการ “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ก็คือแจ้งให้ทราบ

ว่า ผู้รับหนังสือได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่ถ้าแจ้งให้ทราบเพียงการตั้งกรรมการ ผู้รับหนังสือก็อาจสงสัยว่าเมื่อ
เป็นกรรมการแล้วจะให้ท าอย่างไร เมื่อใด จึงควรแจ้งเพ่ิมเติมเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องเพ่ือให้ผู้รับหนังสือหายสงสัยว่า
จะให้ท าอะไรกันต่อไป เช่นแจ้งว่า 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ ส่วนก าหนดการประชุมคณะกรรมการนี้ จะได้เรียนให้ทราบต่อไปเมื่อ
ประธานกรรมการนัดประชุม 

 
เรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวเนื่อง 
ถ้าเรื่องที่แจ้งไปมีจุดประสงค์อย่างเนื่อง และมีเรื่องอ่ืนที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนั้น แต่จะถือ

โอกาสแจ้งไปด้วยก็อาจเขียนต่อจาก “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” โดยย่อหน้าขึ้นตอนใหม่ เริ่มต้นด้วยค าว่า 
“อนึ่ง” 

เช่น  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ..........................เป็นต้นไป ส านักงานฯ นี้จะย้ายไปอยู่ที่........................และ

เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เป็น................................หากจะติดต่อตั้งแต่วันดังกล่าว ขอได้โปรดติดต่อตามสถานที่ 
และเลขหมายโทรศัพท์ใหม่นี้ 

 
 



 ๓๔ 

๓. หลักในการเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” 
หลักประการที่ ๑ เขียนให้ตรงกับลักษณะและความมุ่งหมาย 
หลักประการที่ ๒ เขียนแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจน ต้องเขียนแจ้งจุดประสงค์ให้ชัดเจนว่าผู้มีหนังสือ

ไปต้อการให้ผู้รับหนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร ถ้ามีจุดประสงค์หลายประการก็ต้องแจ้งให้ครบทุกประการ 
 หลักประการที่ ๓ เขียนโดยใช้ถ้อยค าให้เหมาะสมตามควรแก่กรณี 
 การเขียน “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ในหนังสือติดต่อราชการ ต้องใช้ถ้อยค าให้เหมาะกับบุคคล 
และลักษณะของจุดประสงค ์
  ๑. ถ้าหนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งที่ใช่ค าขึ้นต้นว่า “เรียน” ก็เขียนจุดประสงค์ว่า “จึงเรียน
...........” ถ้าหนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งที่ใช้ค าขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” ก็ต้องเขียนจุดประสงค์ว่า “จึงกราบเรียน
........” 
  ๒. ถ้าลักษณะ “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” เป็น “ค าขอ” ควรเพ่ิมค าว่า “โปรด”และต่อท้าย
ด้วย “ค าขอบคุณ” ซึ่งโดยทั่วไปมักจะใช้ค าว่า “จะขอบคุณมาก” แต่ถ้าเป็นหนังสือถึงผู้ใหญ่อาจใช้ค าว่า “จะ
เป็นพระคุณอย่างยิ่ง” เช่น 
 
   จึงกราบเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุญาตด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 
 
  ๓. หนังสือถึงผู้มีฐานะเป็นผู้ที่ใหญ่กว่า เช่น หนังสือจากรองอธิการบดีถึงอธิการบดี ควรเพ่ิมค า
ว่า “โปรด” ด้วย ไม่ว่า “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไปจะเป็นลักษณะใด เช่น 
 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
 
  ส่วนหนังสือถึงผู้มีฐานะเท่ากัน หรือต่ ากว่าถ้า “จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป” ไม่ใช่ลักษณะ “ค า
ขอ” ไม่จะเป็นต้องเพ่ิมค าว่า “โปรด” 
 
  ตัวอย่าง  หนังสือจากรองอธิการบดีถึงอธิการบดี 
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
  ๔. หนังสือถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ที่มิใช่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แม้จะเป็น “ค าขอ” จะไม่เพ่ิมค าว่า 
“โปรด” ก็ได้ โดยถือเป็นลักษณะ “ค าสั่ง” 
 
  ตัวอย่าง  หนังสือจากอธิการบดีถึงผู้อ านวยการ (ชั้นผู้น้อย) ใช้ว่า 
    จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
  ส่วนหนังสือถึงผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เพ่ิมค าว่า “โปรด” ด้วยก็ด ี
 
  ตัวอย่าง  หนังสือจากผู้อ านวยการถึงอธิการบดี (ชั้นผู้ใหญ่) 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการต่อไป 
   

๗.๔ ส่วนท้ายหนังสือ 



 ๓๕ 

ในส่วนท้ายหนังสือติดต่อราชการที่ผู้ร่างหนังสือจะต้องเขียน จะมีเพียงรายการเดียวเฉพาะหนังสือ
ภายนอกเท่านั้น คือ “ค าลงท้าย” ส่วนหนังสือภายในและหนังสือประทับตรา ไม่มีค าลงท้าย  

“ค าลงท้าย” ของหนังสือภายนอก ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือตามที่ก าหนดในระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยทั่วไป ใช้ค าว่า “ขอแสดงความนับถือ” 

เว้นแต่ 
 
๑. หนังสือถึงพระภิกษุสงฆ์ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ให้ใช้ค าลงท้าย ส าหรับพระภิกษุ ดังนี้ 
 

ผู้รับหนังสือ ค าลงท้าย 

1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

2. สมเด็จพระสังฆราช ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

3. สมเด็จพระราชาคณะ รองสามเด็จพระราชาคณะ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่ายิ่ง 

4. พระราชาคณะ ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 

5. พระภิกษุสงฆ์ท่ัวไป ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

 
๒. หนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ 
หนังสือถึงผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ คือ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา 

ประธานวุฒิสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง
สูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา และรัฐบุรุษ  

ระเบียนส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ให้ใช้ค าลงท้าย ว่า “ขอแสดงความนับถืออย่าง
ยิ่ง”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๖ 

๘. หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี 
 

 หนังสือติดต่อราชการที่ดีนอกจากจะต้องเขียนตามแบบและเขียนให้อ่านเข้าใจและสื่อ
ความหมายแล้ว ยังจะต้องเขียนให้ถูกต้องในเนื้อหา หลักภาษา ถูกความนิยม มีความชัดเจนและกระชับรัดกุม 
กะทัดรัด อีกท้ังให้หวังผลได้ตามจุดประสงค์ของการมีหนังสือไป  

 
 หลักท่ีนิยมยึดถือในการเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ดี มีดังนี้ 
 ๑. เขียนให้ถูกต้อง โดยเขียนให้ถูกต้อง ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษาและถูกความนิยม 
 ๒. เขียนให้ชัดเจน โดยชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน 
 ๓. เขียนให้รัดกุม โดยเขียนให้มีความหมายแน่นอน ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง 
 ๔. เขียนให้กะทัดรัด โดยเขียนให้สั้น ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเยื้อยืดยาด หรือใช้ถ้อยค าฟุุมเฟือยโดย

ไม่จ าเป็น 
 ๕. เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี โดยเขียนให้ผู้รับหนังสือเข้าใจว่า ผู้มีหนังสือไป

ต้องการอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตามนั้น โดยเป็นผลดีคือ 
ไม่มีผลกระทบถึงความสัมพันธ์อันดี หรือไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้รุนแรง 

 
 
  ๑. การเขียนให้ถูกต้อง การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้องนั้น ควรเขียนให้ถูกลักษณะ

ดังต่อไปนี้  
 - การเขียนให้ถูกแบบ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ ต้องเขียนให้ถูกแบบตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ซึ่งก าหนดไว้เป็น ๓ แบบ คือ แบบหนังสือภายนอก แบบหนังสือภายใน 
และแบบหนังสือประทับตรา  

  เรื่อง ต้องเขียนในหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน แต่ไม่ต้อง่เขียนในหนังสือ
ประทับตา 

  ค าขึ้นต้น ใช้ค าตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
  ค าลงท้าย ต้องเขียนเฉพาะหนังสือภายนอกซึ่งต้องใข้ค าลงท้ายตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ส่วนหนังสือภายในและหนังสือประทับตราไม่มีค าลงท้าย 
 
 - การเขียนให้ถูกเนื้อหา การเขียนหนังสือติดต่อราชการต้องเขียนให้ถูกต้องในเนื้อหาของเรื่อง

เนื้อหาของเรื่องประกอบด้วย 
  เหตุที่มีหนังสือไป ซึ่งอาจเป็นเหตุจากผู้มีหนังสือไป หรือเหตุจากบุคคลภายนอก หรือ

เหตุจากเหตุการณืที่ปรากฏขึ้น หรือเหตุจากผู้รับหนังสือ และอาจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ หรือเหตุที่มีเรื่องเดินเคย
ติดต่อกันมา และอาจมีเรื่องสืบเนื่อง หรือเรื่องที่เกียวข้องด้วยก็ได้ 

  จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป คือ ความมุ่งหมายที่มีหนังสือไป ซึ่งประสงค์จะให้ผู้รับ
หนังสือท าอะไร หรือท าอย่างไร 

  การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถูกต้องในเนื้อหานั้น จ าเป็นที่จะต้องเตียมการก่อน
ลงมือเขียนโดน (๑) ศึกษาเรื่อง (๒) จับประเด็นของเรื่อง (๓) ย่อเรื่อง 

 



 ๓๗ 

  (๑) ศึกษาเรื่อง มีจุดประมุ่งหมายเพ่ือจะให้ทราบและเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องนั้น
โดยถ่องแท้ เพ่ือจะใด้เขียนหนังสือติดต่อให้ถูกต้องตรงตามเนื้อหาสาระของเรื่อง 

  การศึกษาเรื่องให้ได้ความสมบูรณ์พอที่จะเขียนหนังสือติดต่อได้เป็นอย่างดีจะต้องใช้
ทั้ง ตา ปาก หู หัวใจ และมือ ในการศึกษา กล่าวคือ 

 
  ตา อ่านเรื่องท้ังหมดทีความเป็นมาอย่างไร 
  ปาก ถามผู้เกี่ยวข้อง หารายละเอียด เคยมีหรือไม่ 
  หู ฟัง เรื่องนั้นมีเบื้องหน้าเบื้นงหลังเก่ียวกับใคร 
  หัว คิดวิเคราะห์ เนื้อหาสาระ จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
  ใจ ตั้งใจศึกษาเรื่อง หรือมีอคติ ไม่ด่วนสรุป 
  มือ ค้นคว้า ข้อเท็จจริง ข้อกฏหมาย ตัวอย่างหนังสือ 
 
  (๒) จับประเด็นของเรื่อง คือ จุดส าคัญอันเป็นแก่นแท้ของเนื้อเรื่องที่จะต้องเขียนไปถึง

ผู้รับหนังสือ ประเด็นของเรื่องในหนังสือติดต่อราชการจะประกอลด้วย  
 - เหตุที่มีหนังสือไป 
 - จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 
 
  (๓) ย่อเรื่อง คือการสรุปความที่เป็นเนื้อหาสาระและที่เกี่ยวกับประเด็นซึ่งอ้างเป็นเหตุ

ให้ต้องมีหนังสือไป ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปเขียนในส่วน “เนื้อเรื่อง” ของหนังสือให้ถูกต้องในเนื้อหาโดยกะทัดรัด 
เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น เปรียบเทียบกับต้นไม้ว่า เอาแต่ “แก่น” กับ “กระพ้ี” ไม่เอา “เปลือก” 

  “แก่น” คือ ใจความส าคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีหนังสือไป 
  “กระพี้” คือ ข้อความตบแต่งเพ่ือความสมบูรณ์ชัดเจน และเพ่ือโน้มน้าวจูงใจ 
  “เปลือก” คือ ข้อความที่ไม่เป็นสาระ แม้ตัดออกไปก็ไม่เสียความ ถึงเดิมเข้ามาก็ไม่ได้

ประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้น 
 วิธีย่อเรื่องเดิมให้เหลือแต่ “แก่น” กับ กระพ้ี” อาจท าได้โดยกาตั้งค าถามถามตัวเองว่า ใคร ท า

อะไร ท าต่อใคร ท าอย่างไร ท าท าไม (เพราะอะไร) ท าท่ีไหน ท าเม่ือใด เป็นต้น 
  
 ๒. การเขียนให้ชัดเจน การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ชัดเจนนั้น คือ เขียนให้เข้าใจง่าย

พิจารณาง่าย และอ่านง่าย ดังนั้น จึงต้องเขียนให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
 - การเขียนให้ชัดเจนในเนื้อความ คือ การเขียนให้เนื้อความเป็นที่เข้าใจได้แน่นอน ไม่คลุมเครือ 

ไม่ให้แปลความหมายได้เป็นหลายนัย ไม่ท าให้ล าบากแก่ผู้อ่านในการแปลความหมายของถ้อยค า หรือข้อความ 
 - การเขียนให้ชัดเจนในจุดประสงค์ หนังสือติดต่อราชการทุกฉบับ จะมีจุดประสงค์ว่า ให้ผู้รับ

หนังสือท าอะไร เช่น เพ่ือทราบ เพ่ือให้เข้าใจ เพ่ือพิจารณา เพ่ืออนุมัติ เพ่ือให้ร่วมมือ เพ่ือให้ช่วยเหลือ เพ่ือถือ
ปฏิบัติ เป็นต้น  

 ทั้งนี้ มีจุดประสงค์อย่างไร ต้องเขียนให้ชัดเจน และให้สะดวกแก่ผู้รับหนังสือที่จะท าตามให้
ครบถ้วนตามจุดประสงค์นั้น จึงต้องแจกแจงจุดประสงค์ให้ชัดว่าต้องการให้ผู้รับหนังสือท าอะไร เช่น 

 
  
 



 ๓๘ 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  - จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 เรื่องช้ีแจงให้เข้าใจ  - จึงเรียนชี้แจงมาเพ่ือโปรดทราบ 
     - จึงเรียนชี้แจงมาเพ่ือโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย 
 
 เรื่องสั่งการ   - จึงเรียนมาเพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 
     - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดด าเนินการต่อไป 
  
 เรื่องขออนุมัติ   - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติด้วยจะขอบคุณมาก 
 
 เรื่องหารือ   มีจุดประสงค์ ๒ ประการ คือ ขอให้พิจารณาข้อหารือ 
     และขอให้แจ้งผลให้ทราบ เช่น จึงเรียนมาเพ่ือขอได้โปรด 
     น าเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาวินิจฉัยแล้วแจ้งผลให้ 
     ทราบด้วยจะขอบคุณมาก 
 
 - การเขียนให้กระจ่างในวรรคตอน คือ เว้นวรรคและย่อหน้าขึ้นตอนใหม่ให้ถูกต้องเหมาะสม

ตามควรแก่กรณี เพ่ือให้โปร่งตา อ่านง่าย เข้าใจง่าย 
 
 ๓. การเขียนให้รัดกุม หนังสือติดต่อราชการที่ดีต้องมีลักษณะรัดกุม ดิ้นไม่ได้ ไม่มีช่องโหว่ 

สามารถยืนยันได้แน่นอนในค าที่เขียนนั้น และต้องเขียน่ยืนยันในสิ่งที่ยังยืนยันนิ่งที่ยังนืนยันไม่ได้ ถ้าเป็นกรณีที่
ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่ากรณีจะเป็นเช่นนั้นเสมอไป ก็ไม่ควรใข้ค ายืนยันให้เป็นการผูกมัดแต่ควรใช้ค าแบ่งรับ
แบ่งสู้ เช่น ในการตอบข้อหารือที่เราเห็นว่าโดยทั่วไปกรณีจะเป็นอย่างัน้น แต่อาจมีกรณีพิเศษที่อาจไม่เป็นอย่าง
นั้นก็ได้ เช่น ควรเติมค าว่า โดยปกติ ลงไปในค าตอบนั้น เป็นต้น 

 
 ๔. การเขียนให้กระทัดรัด หนังสือติดต่อราชการนั้น ต้องการเนื้อหาสาระ ความชัดเจน และ

การบรรลุจุดประสงค์เป็นส าคัญ จึงไม่ต้องการข้อความที่ฟุุมเฟือยเกินจ าเป็น 
 
 ๕. เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี  โดยที่หนังสือติดต่อราชการเป็นสื่อความต้องการ 

จึงต้องเขียนให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการ คือ เขียนให้ผู้รับหนังสือเข้าใจชัดเจนว่าผู้มีหนังสือไปต้องการ
อะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตามนั้น โดยหวังผลให้บังเกิดตามที่
ต้องการ  



ที่มา 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. 
๒๕๔๘) พร้อมค าอธิบายพร้อมค าอธิบาย 

๒. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง “ทักษะการเขียนหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ” จัดท าโดย 
อาจารย์สมนึก แปลกสนอง 

๓. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการและการรายงานการ
ประชุม” จัดท าโดย คณะอนุกรรมการด าเนินโครงการฝึกอบรม การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม 

๔. รวบรวมความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนหนังสือราชการ” จากการขอ
ความร่วมมือบุคลากรที่มีประสบการณ์ตรง และบุคลากรที่ส่งข้อมูลความรู้ 

 


