การจัดการความรู
Knowledge Management (KM)

เรื่อง “เทคนิคการจัดทําหนังสือราชการ”

โดย
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการ
การเขี ย นหนั งสื อราชการถื อปฏิบัติตามระเบีย บสํานักนายกรัฐ มนตรีวา ดว ยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือในตางประเทศ และให
หมายรวมถึงคณะกรรมการดวย
เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
๑ หนังสือภายนอก
๒ หนังสือภายใน
๓ หนังสือประทับตรา
๔ หนังสือสั่งการ
๕ หนังสือประชาสัมพันธ
๖ หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
ชนิดของหนังสือราชการที่สํานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ใชงานบอยมี ๓ ชนิด
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการทีเปนแบบพิธี โดยใชกระดาษครุฑ เปน หนังสือติดตอ
ระหวาง สวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปน หนังสือ
ติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม ใชกระดาษบันทึกขอความ
๓. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ ระดับกรม
ขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือ ผูท ีไ่ ดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป
เปนผูรับผิดชอบ ลงชื่อยอกํากับตรา
ชั้นความเร็ว ๓ ประเภท
จะประทับ “ตราสีแดง” ไวที่มุมซายบนของหนาแรก และหนาซองหนังสือ
- ดวน
- ดวนมาก
- ดวนที่สุด
ชั้นความลับ ๓ ชั้น
จะประทับ “ตราสีแดง” ไวกึง่ กลางหนากระดาษทั้งดานบนและดานลางทุกหนาของเอกสาร และหนาซอง
เอกสาร
- ลับ
- ลับมาก
- ลับที่สุด

โครงสรางหนังสือติดตอราชการมี ๔ สวน
๑. สวนหัวหนังสือ
๒. สวนเหตุที่มีหนังสือไป
๓. สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป
๔. สวนทายหนังสือ

เทคนิคการเขียน การราง และการพิมพหนังสือราชการ
สํานักงานคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

๑. เทคนิควิธีการเขียนสวนตางๆ
๑.๑ การเขียนสวนหัวของหนังสือราชการ
๑.๑.๑ หนังสือราชการภายนอก ซึ่งสวนราชการเจาของหนังสือตองตรงกับตําแหนงของ ผูลง
นาม โดยมากเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูรักษาการแทน
๑.๑.๒ หนังสือภายในและบันทึก ผูใดลงนาม ชือ่ ของหนวยงานผูน ัน้ จะอยูในลําดับแรกเสมอ
ติดกับตราครุฑและคํา “สวนราชการ”
๑.๑.๓ การเขียนสวนราชการเจาของหนังสือ จะตรงกับแนวระนาบของตีนครุฑ บรรทัด
เดียวกันกับ ที่ ออกหนังสือ ไมควรมีรายละเอียดมากกวา ๓ บรรทัด โดยระบุชือ่ สวนราชการเจาของ
หนังสือ พรอมที่อยูอยางยอ เขียนตรงกันทุกบรรทัด ไมเยื้อง เชน
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

๑.๒ การเขียน “เรื่อง”
เปนการเขียนโดยใชกลุม คําที่สั้นที่สุดแตกินใจความในเนือ้ เรื่องมากทีส่ ุด มีเทคนิคการเขียน
ดังนี้

๑.๒.๑ ความขึ้นตนเรือ่ ง ดวยคํากริยา จะทําใหผูร ับหนังสือมีความเขาใจในสาระนัน้ ทันที มี
ความชัดเจนและตรงประเด็นมากที่สุด เชน สง อนุญาต ขอให ฯลฯ
๑.๒.๒ หากขึ้นตนเรื่องดวยคํานาม จะทําใหผูร ับหนังสือมีความเขาใจไมชัดเจนในสาระนั้น
ตองอานเนื้อเรื่องทั้งหมดจึงจะเขาใจ เชน การ... โครงการ... เอกสาร...ฯลฯ
๑.๒.๓ หากเปนเรื่องทีม่ ีเนื้อหากวางหรือหลายประเด็น ไมสามารถหาคํากริยาใดๆ มาใชให
คลอบคลุมได ควรใชคํานามกวางๆ เชน การปรับอัตราเงินเดือนราชการ การเบิกจายคารักษาพยาบาล
เปนตน
๑.๒.๔ หากเปนเรื่องที่มีการโตตอบตอเนื่องกัน หรือมีการติดตอกันกอนหนานี้มีวิธีปฏิบัติคือ
๑) บันทึกตอเนื่องในฉบับเดียวกัน ควรใชชื่อเรื่องเดิม
๒) หนังสือโตตอบเรื่องเดียวกันอยางตอเนื่อง ควรใชเรื่องเดิมเชนกัน
๓) หากเรื่องเดิมขึ้นตนดวยคํากริยา จะใชเรื่องเดิมไมได ตองปรับชื่อเรื่องใหมี
ลักษณะตอบรับกัน เชน ขออนุญาต.... ปรับเปน อนุญาต.... เปนตน หรืออาจเติม
“การ” นําหนาคํากริยานั้นใหเปนคํานาม เชน การขออนุญาต การขออนุมัติ เปนตน
๑.๒.๕ หากเปนเรือ่ งที่ไมพึงประสงค หรือเรือ่ งที่ไมดี ใหขึ้นตนดวยคํานาม หากเจาะจง
จนเกินไป ซึ่งอาจทําใหผูรับเสียความรูสึกเชน
๑.๒.๖ การเขียน เรื่อง ที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
๑) เขียนเปนวลีหรือประโยคสั้น ๆ มีความยาวไมเกิน ๑ บรรทัด (หากจําเปนมากกวา
๑ บรรทัดก็ได) และไมควรใชคํา ๆ เดียว เชน เครื่องถายเอกสาร ประชุม อาคารเรียน ถนน
เปนตน เพราะจะทําใหผูรับหนังสือไมเขาใจ
๒) ใชภาษางาย และชัดเจน เชน
-ขออนุมัติโครงการ ไมดี เพราะไมรูวาโครงการอะไร
-ขออนุมัติโครงการฝกอบรมการทําดอกไมประดิษฐ ดี เพราะเขาใจไดทันที
๓) เขียนใหตรงประเด็นและตรงกับสวนสรุป เจาหนาทีจ่ ํานวนมากมักเขียนชือ่ เรื่อง
ไมสอดคลองกับสวนสรุปทายหนังสือ เชน
-ขออนุญาตใชรถราชการ
แตสรุปทายวา จึงเรียนมาเพื่อทราบ
-ขออนุมตั ิงบประมาณ
แตสรุปทายวา จึงเรียนมาเพื่ออนุเคราะห
๔) เขียนไมซ้ํากับเรือ่ งอืน่ เนื่องจากหนังสือราชการมีจํานวนมากหากเราใชวลีสัน้ ๆ
บางเรือ่ งอาจซ้าํ กับเรือ่ งอืน่ ทําใหเขาใจในทันทีไมได ตองอานเนื้อเรือ่ งจึงจะเขาใจ
เชน
-ขอเชิญประชุม
ควรใชวา ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบานพัก
-ขอความอนุเคราะห
ควรใชวา ขอความอนุเคราะหบานพักราชการ
๕) ใชภาษาเขียนที่สุภาพ และรักษาน้ําใจผูรับ เชน

-เรื่อง ไมอนุมัติการจางพนักงานราชการ อาจใชวา “ขอทบทวนการจางพนักงาน
ราชการ” เปนตน
๑.๓ การเขียนคําขึ้นตน
เปนการเขียนโดยคํานึงถึงระเบียบมากที่สุด เพราะจะตองใชคําขึ้นตนใหถูกตองตามระดับและ
สถานภาพของบุคคล มีเทคนิคการเขียนดังนี้
๑.๓.๑ โดยทัว่ ไป หากเปนบุคคลธรรมดา จะใชคําขึ้นตนวา “เรียน” แลวตามดวยตําแหนง
บริหาร หรือชื่อของบุคคลที่เปนผูรับหนังสือ
๑.๓.๒ หากเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ีตําแหนงหนาที่บริหารราชการแผนดินในระดับสูงของ
ประเทศ เชน ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ ใหใช “กราบเรียน”
๑.๓.๓ งดใชคํา “ฯพณฯ” นําหนาชื่อหรือตําแหนง เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีตัง้ แตวันที่ ๓๐
สิงหาคม ๒๕๕๗ ใหเลิกใช เวนแตกรณีพิเศษอันเกีย่ วกับการตางประเทศ หรือ เปนคํา
เฉพาะที่แปลมาจากคําภาษาตางประเทศเทานั้น
๑.๓.๔ งดใชคํา “คุณ” นําหนาชื่อ เพราะอาจทําใหผูร ับเขาใจผิด เพราะ “คุณ” เปนคํา
นําหนาของสุภาพสตรีที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณฝายใน
๑.๓.๕ การใชคํา “ผาน” ตองใชอยางถูกตอง โดยเรียงตามลําดับของสายบังคับบัญชา หรือ
ตามสายงาน ทั้งนี้ใหขึ้นตนดวยผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปกอนได
๑.๓.๖ หากเปนหนังสือภายนอก ใหใสชือ่ ตําแหนงเต็มของผูรับ สวนหนังสือภายในใชเฉพาะ
ชื่อตําแหนงหลักได ไมจําเปนตองตามดวยชื่อหนวยงาน เพราะเปนทีท่ ราบกันเปนการภายใน
อยูแลว
๑.๓.๗ การใชคําขึ้นตนกับบุคคลทานอื่น ใหเปนไปตามหลักการใชคําขึน้ ตนสรรพนาม และคํา
ลงท า ย(ทั ้ง ในหนั ง สื อ ราชการและการจ า หน า ซอง)

ที ่กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บสํ า นั ก

นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พุทธศักราช ๒๕๒๖ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม เชน พระสงฆ
ใช นมัสการ ,สมเด็จพระสังฆราช ใช กราบทูล ,หมอมเจา ใช ทูล เปนตน
๑.๔ การเขียน “อางถึง”
ในการเขียนสวนอางถึง จะใชในกรณีทีม่ ีการติดตอกันมากอนหนานี้ เพื่อเปนการเทาความเดิมหรือ
อางอิงที่มา จะไดไมตองกลาวซ้าํ อีก โดยตองระบุ ชื่อหนวยงานที่อางถึงชั้นความลับ (ถามี) ชัน้ ความเร็ว (ถามี)
เลขที่หนังสือ ลงวันที่ของหนังสือที่อางถึง ตามลําดับ
๑.๕ การเขียน “สิ่งที่สงมาดวย” (หนังสือภายนอก)
การเขียน “สิ่งที่สงมาดวย” มีวิธีการดังนี้
๑.๕.๑ ใหระบุวาเปนเอกสารหรือสิ่งใด จํานวนเทาใด
๑.๕.๒ หากเปนเอกสาร ควรระบุประเภทวาเปนเอกสารอะไร จํานวนเทาใด
๑.๕.๓ ลักษณะนามที่ใชใหสะทอนลักษณะหรือรูปแบบของสิ่งที่สงมาดวยอยางชัดเจน

๑.๕.๔ ในการเขียนสวนเนื้อหา หากมีเนื้อความที่กลาวถึงสิ่งที่สงมาดวย ควรเขียนเชื่อมโยงถึง
กันเพื่อความชัดเจนดวย
๑.๖ การเขียนสวนเนื้อหา
ในการเขียนสวนเนือ้ หาเปนสิ่งจําเปนและเปนหัวใจสําคัญในการสื่อสารของหนังสือราชการ
มากที่สุด ผูศึกษาควรจะคํานึงถึงหลักการเขียนหนังสือราชการดังที่กลาวแลว และควรคํานึงถึง 5 W 1
H ดังนี้
Who ( Whom) = ใคร
What
= ทําอะไร
Where
= ทําทีไ่ หน
When
= ทําเมื่อไร
Why
= ทําเพื่ออะไร
How
= ทําอยางไร
ทั้งนี้ องคประกอบของเนื้อหามี ๒ สวน คือ สวนนํา (ภาคเหตุ) และสวนเนือ้ ความ (ความประสงค)
โดยมากหากเปนหนังสือราชการภายนอก มักจะมีเนือ้ หาประมาณ ๒ -๓ สวน แตก็มิไดกําหนดตายตัว อาจมี
หลายยอหนาก็ได แตตองครบองคประกอบทั้ง ๒ สวนนี้อาจเพิ่มเติมสวนลงทายได (ไมมากกวา ๑ - ๓ บรรทัด)
๑.๖.๑ การเขียนสวนนํา (ภาคเหตุ)
ในการเขียนสวนนํา เปนสวนอารัมภาบทของหนังสือเพื่อบอกถึงที่มา ปญหา หลักการและเหตุผล หรือ
เปนการเทาความ หรือสรุปเรือ่ งเดิม เพื่อเปนการเกริ่นให ผูร ับทราบวาเราตองการสื่ออะไร ซึง่ ควรใชหลัก 5W
1H ในการเขียนสวนนําดวย

เทคนิควิธีการเขียนสวนนํา มีดังนี้
๑) ใชคําขึ้นตน “ดวย... เนื่องดวย... เนื่องจาก...” กับเรื่องที่ติดตอกันเปนครั้งแรก
๒) ใชคําขึ้นตน “ตาม... ตามที่... อนุสนธิ... ตามหนังสือทีอ่ างถึง...” กับเรือ่ งติดตอกันกอนหนานี้ หรือ
เปนเรื่องตอเนื่อง
๓) การขึน้ ตนสวนนําตามขอ ๒) ตองลงทายดวยคาวา “นั้น” ตอทายยอหนาเสมอ โดยเวนวรรค
ระหวางคําวา “นั้น” กับ คําสุดทาย ๑ ตัวอักษร
๔) การเขียนสวนเนือ้ หา จะเริม่ ตนดวยการใชคําขึ้นตน ตามขอ ๑) และ ๒) แลวตามดวยขอความที่
เขียนตามหลัง 5 W 1H อยางยอที่สุด เชน

ตัวอยางเรื่องที่ติดตอกันครั้งแรก

๕) มีการเขียนขอความตอทายยอหนาของสวนนํา เชน
๕.๑) กรณี หนังสือที่มีอางถึง เชน ความแจงแลว นั้น ความละเอียดแจง แลว นั้น เปนตน
๕.๒) กรณีหนังสือทีม่ ีสิง่ ที่สงมาดวย เชน รายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย (สงใชกับหนังสือ
ภายนอก) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ (แนบใชกับหนังสือภายใน)

ตัวอยางเรื่องที่เคยติดตอกันกอนหนานี้ ( หนังสือภายในและตัวอยางขอความตอทาย)

๑.๖.๒ การเขียนสวนเนื้อความ (ภาคความประสงค)
ในการเขียนสวนเนือ้ ความสวนใหญมักจะเขียนในยอหนาที่ ๒ ของเนือ้ หาเพื่อแสดงความประสงควา
ตองการใหผูรับปฏิบัติอยางไร หากมีเนื้อความมาก ใหแยกเปน ขอ ๆ ใหชัดเจน การเขียนเนื้อความตองเขียนให
สั้นกระชับที่สุด เพื่อสื่อสารแบบตรงประเด็นและสามารถทําใหผูร ับเขาใจและปฏิบัติตามไดทันที การเขียนสวน
นี้ใหใสคําขอบคุณ (ถามี) ใหเสร็จในวรรคทายของเนื้อความ เปนอันจบของหนังสือราชการฉบับนั้นทันที
ไมจําเปนตองตามดวย “จึงเรียนมาเพือ่ ” อีกในยอหนาตอไป เพราะถือวาครบตามองคประกอบของเนื้อหา
อยางสมบูรณแลว แตถายังไมมีคําขอบคุณ อาจเพิม่ สวนลงทายอีกไมเกิน ๑-๓ บรรทัด ได ดวยการขึน้ ยอหนา
วา “จึงเรียนมาเพื่อ...” และระบุเจตนาที่ตองการใหผูรับปฏิบัติตาม แลวอาจตอดวยคําขอบคุณก็ได
อนึ่ง ในการเขียนคําขอบคุณ ควรพิจารณาถึงความอาวุโสของตําแหนงผูรับหนังสือประกอบดวย คือ
-หากตําแหนงเสมอกัน หรือต่ํากวา ควรใช ขอขอบคุณ
-หากตําแหนงสูงกวา ควรใช จะขอบคุณยิง่
-หากตําแหนงระดับกราบเรียน ควรใช จะเปนพระคุณอยางยิ่ง
๑ .๗ การเขียนคําลงทาย หนังสือภายนอก
การเขียนคําลงทายในหนังสือราชการภายนอก มีวิธีการดังนี้
๑.๗.๑ คํานึงถึงระเบียบเพือ่ ใชใหถูกตองตามระดับและสถานภาพของบุคคลเชนเดียวกับการ
เขียนคําขึ้นตน
๑.๗.๒ บุคคลธรรมดา หากขึ้นตนดวยเรียน จะใชคําลงทายวา “ขอแสดงความนับถือ” พิมพ
ตรงกับหางครุฑ กึ่งกลางหนากระดาษ
๑.๗.๓ บุคคลธรรมดาระดับกราบเรียน จะใชคําลงทายวา “ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง”
๑.๗.๔ พระสงฆทั่วไป ขึ้นดวยนมัสการ จะใชคําลงทายวา “ขอนมัสการดวยความเคารพ”

๑.๗.๕ ใหเวนทีไ่ วสําหรับลงนาม และพิมพชือ่ ผูล งนามในวงเล็บ พรอมคํานําหนานาม และ
พิมพชื่อตําแหนงอยางถูกตอง ทัง้ นี้ผูลงนามจะตองเปนหัวหนาสวนราชการเจาของหนังสือ
หรือผูรักษาการแทน
๑.๗.๖ กรณีผูล งนามมียศใหพิมพชือ่ ยศไวบรรทัดเดียวกับลายเซ็น และพิมพเฉพาะชื่อผูลง
นามไวในวงเล็บ
๑.๘ การเขียนสวนราชการเจาของเรื่อง หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร
การเขียนสวนราชการเจาของเรื่อง หมายเลขโทรศัพท และโทรสาร มีวิธีดังนี้
๑.๘.๑ การลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หากสวนราชการทีอ่ อกหนังสือสวนราชการระดับ
กระทรวง ใหลงชื่อ สวนราชการเจาของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง หากสวนราชการทีอ่ อกหนังสืออยู
ในระดับกรมลงมาใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องเพียงระดับหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ แลวจึงตาม
ดวยหมายเลขโทรศัพท โทรสาร หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
๑.๘.๒ ใหใชคําเต็มวา “โทรศัพท โทรสาร โทรศัพทเคลือ่ นที่ หรือไปรษณียอิเล็กทรอนิกส”
งดใชคํายอ คําที่เปนภาษาพูด หรือคําทับศัพท เชน โทร. มือถือ แฟกซ E-mail ฯลฯ
๑.๘.๓ แบงกลุมเลขหมายโทรศัพทใหถูกตอง และไมมีเครือ่ งหมาย (-) คัน่ ระหวางกลุม ตัวเลข
ยกเวนมีหลายเลขหมาย เชน โทรศัพท ๐๒ ๒๕๙ ๒๓๔๓ โทรสาร ๐๒ ๒๕๙ ๒๓๔๔
๑.๘.๔ อาจวงเล็บชื่อเจาหนาทีผ่ ูร ับผิดชอบไวได หรืออาจใสชื่อเว็บไซตหรือไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ของหนวยงานไวดวยก็ได เพราะยังไมมีระเบียบในเรื่องนี้ การใสไวก็จะชวยให
การติดตอกลับเปนไปดวยความสะดวกมากขึ้น
๑.๙ การใชคําในหนังสือราชการ
ในการเขียนหนังสือราชการควรใชคํามาตรฐานที่บัญญัติตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พุทธศักราช ๒๕๔๒ และลาสุด ฉบับพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยใชคําที่เปนภาษาเขียน ภาษาราชการ เปนหลัก ไม
ใชภาษาพูด ภาษาโบราณ ภาษาของสื่อมวลชน ฯลฯ ซึ่งเปนภาษานอกแบบ ทั้งนี้ ผูศ ึกษาอาจเขียนโดยยึดถือ
รูปแบบเฉพาะ (Style) ของตนเองหรือใชคําทับศัพทได แตตองคํานึงถึงความถูกตองในการเลือกใชคําเพือ่ ให
เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร
๑.๑๐ การรางหนังสือราชการ
การจัดทําหนังสือราชการ ควรมีการรางกอนพิมพทุกครั้ง เพราะการรางจะกอใหเกิดทักษะในการเขียน
ไดใชความรู ความคิด ไมควรใชการคัดลอกขอมูลจากคอมพิวเตอรเพราะทําใหเกิดขอผิดพลาดไดงาย และทําให
ผูรางกลายเปนคนรางหนังสือราชการไมเปนในที่สุดมีวิธีการ ดังนี้
๑.๑๐.๑ รางดวยลายมืออานงายดวยดินสอหรือปากกา อาจเขียนแบบบรรทัดเวนบรรทัด
เพื่อใหผูบังคับบัญชาสามารถเขียนขอความเพิ่มเติมหรือแกไขงานไดสะดวกโดยเขียนตัวรางลง
ในกระดาษรางหนังสือ

๑.๑๐.๒ ควรเสนอตัวรางและเรื่องประกอบเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตรวจราง และสั่ง
พิมพตอ ไป
๑.๑๐.๓ หากเปนเรื่องสําคัญควรเก็บตัวรางแนบกับตนเรื่องหรือสําเนาเรื่องไวเปนหลักฐาน
๑.๑๐.๔ ผูบ ังคับบัญชาควรมีการตรวจรางกอนสัง่ พิมพทุกครั้ง โดยตรวจทัง้ รูปแบบ เนือ้ หา
ภาษา และหนาตาของหนังสือราชการถือเปนตัวแทน เปนหนาเปนตาของหนวยงาน
๑.๑๐.๕ ใชเครื่องหมายในการตรวจรางเพื่อสรางความเขาใจตรงกันระหวางผูราง และผูต รวจ
ราง การแกไขงานจะไดถูกตองตรงกันตามความตองการของทั้ง ๒ ฝาย สงผลใหการปฏิบัติ
เรื่องหนังสือราชการเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๒. รูปแบบการจัดพิมพหนังสือราชการ
ผูเขียนจะเนนการศึกษารูปแบบการพิมพหนังสือราชการภายนอกเปนหลัก เพราะถือเปนหนังสือหลัก
(Main Form) ที่ปฏิบัติกันบอยที่สุด เปนหนาเปนตาทีต่ องสือ่ สารออกไปยังภายนอก และถือเปนตนแบบของ
หนังสือราชการประเภทอื่น ๆ ดวย การพิมพหนังสือราชการภาษาไทย การจัดทากระดาษตราครุฑ และ
กระดาษบันทึกขอความโดยใชโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร โดยเฉพาะสวนหัวของแบบกระดาษ
บันทึกขอความจะตองใชจุดไขปลาแสดงเสนบรรทัดที่เปนชองวางหลังคา ดังตอไปนี้ สวนราชการ ที่ วันที่ เรื่อง
และไมตอ งมี เสนขีดทึบแบงสวนระหวางกระดาษบันทึกขอความกับสวนที่ใชสาหรับการจัดทาขอความ
๒.๑ การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ
๒.๑.๑ การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
๒.๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เทา หรือ Single
๒.๑.๓ การกั้นคาไมบรรทัดระยะการพิมพ อยูระหวาง ๐ –๑๖ เซนติเมตร
๒.๒ ขนาดตราครุฑ
๒.๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ และตราครุฑสูง ๑.๕
เซนติเมตร ใชสาหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ
๒.๒.๒ การวางตราครุฑ ใหวางหางจากขอบกระดาษประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๓ การพิมพ
๒.๓.๑ หนังสือภายนอก

๑) การพิมพเรือ่ ง คําขึน้ ตน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย ใหมีระยะบรรทัดระหวางกัน
เทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิม่ คากอนหนาอีก ๖ พอยท (๑ Enter + Before ๖
pt)
๒) การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหมีระยะบรรทัด
ระหวางขอความแตละภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิม่ คากอนหนาอีก ๖
พอยท (๑ Enter + Before ๖ pt)
๓) การยอหนาขอความภาคเหตุ ภาคความประสงค และภาคสรุป ใหระยะยอหนา
ตามคาไมบรรทัดระยะการพิมพ เทากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๔) การพิมพคําลงทาย ใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคากอนหนาอีก ๑๒ พอยท (๑ Enter + Before ๖ pt)
๕) การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัดจาก
ตําแหนงของเจาของหนังสือ (๔ Enter) จากคาสุดทาย
๖) การพิมพชือ่ สวนราชการเจาของเรื่อง ใหเวนบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัดจาก
ตําแหนงของเจาของหนังสือ (๔ Enter)
๒.๓.๒ หนังสือภายใน
๑) สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษร ดังนี้
๑.๑ คําวา “บันทึกขอความ” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท และปรับคาระยะ
บรรทัดจาก ๑ เทาเปนคาแนนอน (Exactly) ๓๕ พอยท
๑.๒ คําวา “สวนราชการ วันที่ เรื่อง” พิมพดวยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท
๒) การพิมพคําขึ้นตน ใหมีระยะบรรทัดหางจากเรื่องเทากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มคา
กอนหนาอีก ๖ พอยท (๑ Enter + Before ๖ pt)
๓) การพิมพขอความภาคเหตุ ภาคประสงค ภาคสรุป และการยอหนาใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับการพิมพหนังสือภายนอก
๔) การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือ ใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ ๓ บรรทัดจากภาคสรุป
(๔ Enter)
๒.๓.๓ จํานวนบรรทัดในการพิมพหนังสือราชการในแตละหนาใหเปนไปตามความเหมาะสมกับ
จํานวนขอความ และความสวยงาม
๒.๓.๔ การพิมพหนังสือราชการแบบอื่นตามที่ระเบียบกําหนดใหถือปฏิบัติตามนัยดังกลาว
๓) ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไข
ปญหาและอุปสรรค
๑. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจ ในวิธีการรางหนังสือราชการ
๒. บุคลากรมีการเปลี่ยนผูปฏิบัติงานบอย

แนวทางการแกไข
จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู “เทคนิคการเขียน การราง การพิมพหนังสือราชการ” วิทยาลัย
นวัตกรรมสือ่ สารสังคม เพือ่ ใหบุคลากรของวิทยาลัยฯ นําความรูจากการจัดการความรูเ รื่องการเขียนหนังสือ
ราชการ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
๔) ความทาทายตอไป
หนังสือราชการเปนเอกสารสาคัญในการปฏิบัติงาน การเขียนจะเกิดทักษะไดตองอาศัยการฝกฝนการ
ปฏิบัติบอย ๆ จนเกิดเปนความเคยชิน กลายเปนความชํานาญ ผูศ ึกษาอาจปรับใชกับงานไดตามความ
เหมาะสม และถูกตอง เพื่อจะไดเปนผูใ ชภาษาเพือ่ การสือ่ สารและภาษาเขียนในการปฏิบัติราชการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะนําความสําเร็จมาสูตนเอง และสรางความเจริญรุงเรืองใหแกหนวยงานในที่สุด

ตัวอยางรูปแบบของหนังสือราชการ
แตละประเภทที่ใชงานสวนใหญ

หนังสือภายนอก

ที่ ศธ 0519.31/

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
114 ซอยสุขมวิท 24 คลองเตยเหนือ
วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันที่ ............................................
เรื่อง

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

เรียน ................................................................................................
อางถึง ...............................................................................................
สิ่งที่สงมาดวย 1. ............................................................................................
2. ………………………………………………………………………………….
(ขอความ)
..............................................................................................................................................................
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………..………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(.............................................)
ตําแหนง .....................................................

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2259-2343
โทรสาร 02-259-2344

หนังสือประทับตรา

ที่ ศธ.0519.31
ถึง ………………….……………………..

(ขอความ)
........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................……
………………………………..…….…………………………………………………………………………………………………….......
.............................................................................................................................................

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
23 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โทร. 0-2259-2343
โทรสาร 02-259-2344

หนังสือบันทึกขอความ

บันทึกขอความ
สวนราชการ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 15301
ที่ ศธ 0519.31/
วันที่ ………………………………………………………….
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................
เรียน ………………………………………………………………
.................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

(.................................................)
(ตําแหน่ง) .......................................................

รายชื่อคณะผูจัดทําองคความรูดานการบริหาร
1

ร.ศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ

คณบดี

2

ผ.ศ.นพดล อินทรจนั ทร

ผูอํานวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

3

อ.ศรีรัฐ ภักดีรณชิต

รองคณบดีฝายบริหาร

4

อ.ปรวัน แพทยานนท

รองคณบดีฝายวิชาการ

5

อ.เสาวลักษณ พันธบุตร

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา

6

อ.ปรัชญา เปยมการุณ

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสติ

7

อ.ชนญญา ชัยวงศโรจน

หัวหนาหนวยวิจัยและพัฒนา

8

อ.ปลนั ลน ปุณญประภา

หัวหนาหนวยบริหารวิชาการ

9

อ.จารุวัส หนูทอง

หัวหนาหนวยบริหารสื่อ

10

อ.สิทธิชัย วรโชติกําจร

หัวหนาหนวยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

11

อ.ชัชฎา อัครศรีวร นากาโอคะ

หัวหนาหนวยบริการวิชาการ

12

อ.ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

อาจารย

13

น.ส.ลัคนา แกวเรือง

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานบุคคลและสารบรรณ

14

น.ส.ณัฏฐนันท สุวงศษา

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานพัฒนาศักยภาพนิสติ และวิจัย

15

วาที่ ร.ต.ญ.สุกัญญา สุวรรณภูมิ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานประกันคุณภาพการศึกษา

16

น.ส.วิรงรอง วองวิทย

นักวิชาการพัสดุ

17

น.ส.ชุลีพร นุกลู วุฒิโอภาส

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานวิชาการ

18

นายวรทัศน วัฒนชีวโนปกรณ

นักวิชาการพัสดุ

19

นายสิทธิพัทธ ไหลทวมทวีกลุ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานโสตทัศนูปกรณ

20

นายณภัทร สุบรรณพงษ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานโสตทัศนูปกรณ

21

ผ.ศ.ปยะวดี มากพา

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

22

อาจารยปรารถนา คงสําราญ

รองผูอํานวยการฝายบริหาร สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

23

คุณธภัทร อาจศรี

ผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประจําวิทยาลัยฯ

