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ตารางการกําหนดอายุเอกสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หมวดที่ 1 การเงิน งบประมาณ
หมวดเอกสาร
ชื่อแฟมเอกสาร
1.1 พ.ร.บ. / ระเบียบ /
1.1.1 พ.ร.บ.
ขอบังคับดานการเงิน
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)

กําหนดอายุเอกสาร





ชุดของหนวยงานอื่น

1.1.2 ระเบียบการเงินของกระทรวงการคลัง
สํานักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)






ชุดของหนวยงานอื่น

1.1.3 ระเบียบการเงินของทบวงมหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)


หมวดเอกสาร

ชุดของหนวยงานอื่น
ชื่อแฟมเอกสาร

หมายเหตุ

เก็บที่สวนการเงินฯ 5 ป แลวสงมอบศูนย
จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
ขอทําลาย

กําหนดอายุการเก็บตามระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ
57.5 1 วาดวยอายุการเก็บหนังสือ

เก็บที่สวนการเงินฯ 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
ขอทําลาย

ทําลายไดตามระเบียบฯขอ 66 – 70
หมายเหตุ : ระเบียบหมายถึง ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

เก็บที่สวนการเงินฯ 5 ป แลวสงมอบศูนย
จัดเก็บเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
ขอทําลาย
กําหนดอายุเอกสาร

0



หมายเหตุ

ข้อ 57.5 หนังสื อที่เป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นประจํา เมื่อดําเนินการแล้วเสร็ จให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี ในกรณี หนังสื อที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใช่เป็ นเอกสาร
สิ ทธิ หากเห็นว่าไม่มีความจําเป็ นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทาํ ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได้
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1.1.4 ระเบียบการเงินของ มวล.
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)



ชุดของหนวยงานอื่น

1.1.5 ขอบังคับการเงินกระทรวงการคลัง
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)








ชุดของหนวยงานอื่น


1.2 เงินเดือน/คาจาง
ประจํา /คาจางชั่วคราว

1.2.1 การเลื่อนเงินเดือน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของสวนการเงินฯ
ชุดของหนวยงานอื่น

1.2.2 บัญชีถือจายเงินเดือน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


หมวดเอกสาร

ชุดของสวนการเงินฯ
ชื่อแฟมเอกสาร










เก็บที่สวนการเงินฯจนกวาจะยกเลิกแลว
สงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
ขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
สงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิกแลว
ขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533

เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

* *จัดตั้งแฟมขึ้นตามลักษณะงานหลักและเอกสาร
ตาง ๆ ของแตละงานในสวนการเงินฯ

กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ
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1.2.3 การโอนอัตราเงินเดือน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของสวนการเงินฯ
ชุดของหนวยงานอื่น

1.2.4 อัตราเงินเดือนตั้งใหม
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของสวนการเงินฯ
ชุดของหนวยงานอื่น

1.2.5 อัตราคาจางชาวตางประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)




หมวดเอกสาร

ชุดของสวนการเงินฯ
ชุดของสวนแผนงาน
ชุดของหนวยงานอื่น

ชื่อแฟมเอกสาร

















เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบศูนยเอกสาร
กลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ
30/06/59
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1.3 เงินคาตอบแทน

1.3.1 เงินรางวัล เงินสมนาคุณ เงินประจํา
ตําแหนง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.3.2 คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.3.3 เบี้ยประชุม
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.3.4 คาตอบแทนอาจารยพิเศษ วิทยากร และ
อาจารยสอนเกินเกณฑ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.3.5 คาเชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)

หมวดเอกสาร



ชื่อแฟมเอกสาร











เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

กํ า หนดอายุ ก ารเก็ บ ตามระเบี ย บสํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 57.5
เก็บไมนอยกวา 10 ป และผานการตรวจสอบจาก
สตง. เรียบรอยแลว

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533 เก็บไวไมนอยกวา 10
ป และผานการตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอยแลว
และสามารถทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ
30/06/59
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1.4 คาใชสอย

1.5 คาวัสดุ

1.4.1 คาใชจายในการเดินทาง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.4.2 คาเลี้ยงรับรอง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.4.3 คาจางเหมา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.5.1 คาวัสดุสํานักงาน (คาถายเอกสาร)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.5.2 คาวัสดุ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)

1.6 คาสาธารณูปโภค

หมวดเอกสาร

1.6.1 คาโทรศัพท
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.6.2 คาน้ํา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
ชื่อแฟมเอกสาร
1.6.3 คาไฟฟา






















เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533 เก็บไวไมนอยกวา 10
ป และผานการตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอยแลว
และสามารถทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533 เก็บไวไมนอยกวา 5
ป เมื่อผานการตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอยแลว
สามารถทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
กําหนดอายุเอกสาร

ป ฏิ บั ติ ต า ม ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533 เก็บไวไมนอยกวา 10
ป เมื่อผานการตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอยแลว
สามารถทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70
หมายเหตุ
30/06/59
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ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.6.4 คาไปรษณีย
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.6.5 คาขนสง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)


1.7 เงินสวัสดิการ

หมวดเอกสาร
1.8 เงินอุดหนุน










1.7.1 คารักษาพยาบาล
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.7.2 เงินชวยเหลือบุตรและการศึกษาบุตร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.7.3 เงินคาเชาบาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



ชื่อแฟมเอกสาร
1.8.1 ทุนอุดหนุน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง







เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย
กําหนดอายุเอกสาร



เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวทําลาย

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533 เก็บไวไมนอยกวา 5
ป เมื่อผานการตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอยแลว
สามารถทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70
เอกสารมี 2 ประเภท คือ
1. เอกสารประกอบฎีกา (คําขอเบิกเงิน หลักฐาน
การจายเงิน ทําลายไดตามอายุที่กําหนดนี้)
2. เอกสารประกอบการตรวจสอบการขอใชสิทธิ์
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวจนผูขอเบิกหมดสิทธิ์
เบิกและไมนอยกวา 5 ป ทําลายไดตามระเบียบ
ขอ 66-70
หมายเหตุ
ปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
30/06/59
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1.9 เงินรายได

ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)

1.9.1 เงินรายไดมหาวิทยาลัย
1.9.1.1 รายรับ
1.9.1.2 การจัดสรรเงิน
1.9.1.3 การขอใชเงิน
1.9.1.4 การเบิกจายเงิน
1.9.1.5 การปรับแผนเงินรายได
1.9.1.6 รายงานการเงิน
1.9.1.7 รายงานเงินรายไดคืนคลัง
1.9.1.8 เงินบริจาค
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินและบัญชี






เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวทําลาย

กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533

1.9.2 เงินรายไดสํานักวิชา / หนวยงาน
1.9.2.1 รายรับ
1.9.2.2 การจัดสรรเงิน
1.9.2.3 การขอใชเงิน
1.9.2.4 การเบิกจายเงิน
1.9.2.5 การปรับแผนเงินรายได
หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร

กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ

30/06/59
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1.9.2.6 รายงานการเงิน
1.9.2.7 รายงานเงินรายไดคืนคลัง
1.9.2.8 เงินบริจาค
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินและบัญชี
1.9.3 เงินกองทุน
(เงินรายไดของสํานักวิชาที่ไดจาก
คาลงทะเบียน ป.โท-เอก และคาธรรมเนียมพิเศษ
อื่น ๆ)
1.9.3.1 รายรับ
1.9.3.2 การจัดสรรเงิน
1.9.3.3 การขอใชเงิน
1.9.3.4 การเบิกจายเงิน
1.9.3.5 การปรับแผนเงินรายได
1.9.3.6 รายงานการเงิน
1.9.3.7 รายงานเงินรายไดคืนคลัง
1.9.3.8 เงินบริจาค
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินและบัญชี







เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลังที่
กค 0510/ว69 11 มิ.ย. 2533

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

30/06/59
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หมวดเอกสาร
1.10 การเบิกจาย

ชื่อแฟมเอกสาร
1.10.1 รายงานการเงิน
1.10.1.1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(เงินรายได)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.10.1.2 รายงานการใชจายเงินรายได
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.10.1.3 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(เงินกองทุน)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.10.1.4 รายงานการใชจายเงินกองทุน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)













กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ ศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บรักษาไวไมนอยกวา 10 ป เมื่อผานการตรวจสอบ
จาก สตง. เรียบรอยแลว สามารถทําลายไดตาม
ระเบียบฯ ขอ 66-70

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

30/06/59
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.10.1.5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
(เงินงบประมาณ)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.10.1.6 รายงานการใชจายเงินงบประมาณ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)
1.10.2 เงินยืม
(สัญญาเงินยืม และตนเรื่องของสัญญายืมเงิน)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)










1.10.3 หนี้คางชําระ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.10.4 ธนาคาร การโอนสิทธิ์
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)







กําหนดอายุเอกสาร

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บรักษาไวไมนอยกวา 10 ป เมื่อผานการตรวจสอบ
จาก สตง. เรียบรอยแลว สามารถทําลายไดตาม
ระเบียบฯ ขอ 66-70 เชน ใบฝาก ใบโอนเงิน การ
เปลี่ยนแปลงผูมีอํานาจลายมือชื่อ และเอกสารที่
เกี่ยวของกับทางธนาคารอื่น ๆ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

30/06/59
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.10.5 ตรวจเงินแผนดิน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)

กําหนดอายุเอกสาร



1.10.6 การเบิกคาใชจายตาง ๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.10.7 ภาษี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.10.8 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)



1.10.9 ชดใชเงินทุน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)











หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

การเบิกจายคาเงินภาษีตาง ๆ เชน ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา ภาษีคาโทรศัพท เปนตน

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

30/06/59
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หมวดเอกสาร
1.11 งบประมาณ

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.1 การจัดทํางบประมาณประจําป
1.11.1.1 คําขอตั้งงบประมาณประจําป
1.11.1.1.1 คําขอตั้งงบประมาณประจําป
จากสํานักวิชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของสวนแผนงาน
1.11.1.1.2 คําขอตั้งงบประมาณประจําป
สงสํานักงบประมาณ
 ชุดของสวนแผนงาน
1.11.1.2 การชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป ตอสํานักวิชา
อนุกรรมาธิการวิสามัญ
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร










หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ ศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

30/06/59
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.1.3 การชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําป ตอสํานักวิชา
กรรมาธิการวิสามัญ
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.1.4 แปรญัตติงบประมาณรายจาย
ประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ
1.11.2.1 พ.ร.บ.งบประมาณรายจาย
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร













หมายเหตุ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

(พ.ร.บ. หมายถึง พระราชบัญญัติ)

30/06/59
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.2.2 ตนฉบับโครงการขอรับจัดสรรเงิน
งบประมาณประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.2.3 สรุปโครงการขอรับจัดสรรเงิน
งบประมาณประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.3 การขออนุมัติเงินประจํางวด
(การใชจายเงิน)
1.11.3.1 ใบอนุมตั ิเงินประจํางวดประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร













หมายเหตุ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.3.2 การขออนุมัติเงินประจํางวด ประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.4 การเบิกจายเงินงบประมาณ
1.11.4.1 การจายจริงเงินงบประมาณ
ประจําป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.4.2 ขอขยายเวลาเบิกจาย
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร












หมายเหตุ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.4.3 การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.4.4 การขออนุมัติใชเงินเหลือจาย
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.5 งบเจรจาธุรกิจ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานวิเทศสัมพันธ, สวนแผนงาน)
 ชุดของสวนการเงินฯ (เอกสารทางการเงิน)


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร















หมายเหตุ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่สวนการเงินฯ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.11.6 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
1.11.6.1 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโดยอํานาจหัวหนา
สวนราชการ
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น
1.11.6.2 การขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณโดยอํานาจสํานัก
งบประมาณ
 ชุดของสวนแผนงาน
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร









หมายเหตุ

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนแผนงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร
1.12 การตรวจสอบ

ชื่อแฟมเอกสาร
1.12.1 แผนการตรวจสอบประจําป
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
1.12.2 สมาคมผูตรวจสอบภายใน
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
1.12.3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
1.12.4 กรมบัญชีกลาง
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
1.12.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช
จายเงินงบประมาณ
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
1.12.6 รายงานผลการตรวจสอบการใช
จายเงินรายได
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน




ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

กําหนดอายุเอกสาร
















เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

หมายเหตุ
กําหนดอายุการเก็บตามระเบียบฯ ขอ 57.5

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.12.7 รายงานผลการตรวจสอบเงินอุดหนุน
มหาวิทยาลัย
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน


ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

1.12.8 รายงานผลการตรวจสอบเงินกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน


ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

1.12.9 ใบอนุมัติเงินงวด
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน


ชุดของสวนแผนงาน

1.12.10 รายงานผลการตรวจสอบ การ
ดําเนินงานทั่วไป
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุเอกสาร

















เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ

กําหนดอายุการเก็บตามระเบียบฯ ขอ 57.5

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
1.12.11 รายงานผลการตรวจสอบความถูกตอง
ใบสําคัญเบิกจายเงิน
(1) เงินรายไดมหาวิทยาลัย
(2) เงินงบประมาณแผนดิน
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน


ชุดของหนวยงานอื่น

1.12.12 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผนการจัดซื้อจัดจาง
(1) เงินรายไดมหาวิทยาลัย
(2) เงินงบประมาณแผนดิน
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน
ชุดของหนวยงานอื่น
1.12.13 รายงานผลการตรวจสอบรายงาน
การเงิน
(1) เงินรายไดมหาวิทยาลัย
(2) เงินงบประมาณแผนดิน
 ชุดของหนวยตรวจสอบภายใน




ชุดของสวนการเงินฯ

กําหนดอายุเอกสาร

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ



กําหนดอายุการเก็บตามระเบียบฯ ขอ 57.5

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย






เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

(รายงานประจําป)
(รายงานประจําเดือน)
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หมวดเอกสาร
1.13 เอกสารประเภท
ทะเบียน

ชื่อแฟมเอกสาร
1.13.1 ทะเบียนคุมงบประมาณรายจาย
1.13.2 ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจายเงิน
1.13.3 ทะเบียนรายจายตามแผนงาน/โครงการ
1.13.4 ทะเบียนรายจายงบกลาง
1.13.5 ทะเบียนคุมเงินทดรองจาย
1.13.6 ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
1.13.7 ทะเบียนคุมเช็ค
1.13.8 ทะเบียนคุมอื่น ๆ










กําหนดอายุเอกสาร
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ
ใหสวนราชการเก็บรักษาไวไมนอยกวา 10 ป ทําลาย
ไดตามระเบียบฯ ขอ 66-70
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หมวดที่ 2 พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา มติสํานักวิชารัฐมนตรี คําสั่ง ขอบังคับ ระเบียบ กฎ ประกาศ
หมวดเอกสาร
2.1 พระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด และ
พระราชกฤษฎีกา

ชื่อแฟมเอกสาร
2.1.1 พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 ตนฉบับ (งานวินย
ั และนิติกรรมสัญญา)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

2.1.2 พระราชบัญญัติ อื่น ๆ
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

กําหนดอายุการเก็บ










2.1.3 พระราชกําหนด
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)






ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
30/06/59
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ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน
2.1.4 พระราชกฤษฎีกา
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)
 ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

หมวดเอกสาร
2.2 มติสํานักวิชารัฐมนตรี

ชื่อแฟมเอกสาร
2.2.1 มติสํานักวิชารัฐมนตรี
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)



ชุดของหนวยงานอื่น



เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลีย่ นแปลง
แลวขอทําลาย

กําหนดอายุการเก็บ




หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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2.3 คําสั่งตางๆ

2.3.1 คําสั่งทบวงมหาวิทยาลัย/สกอ.
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.3.2 คําสั่งสภามหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (สวนการเจาหนาที่)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
2.3.3 คําสั่งมหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (สวนการเจาหนาที่)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.3.4 คําสั่ง สํานักวิชา/หนวยงาน
 ตนฉบับ (สํานักวิชา)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

2.3.5 คําสั่งจากหนวยงานภายนอก
 ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ



หมวดเอกสาร

กําหนดอายุการเก็บ

ชุดของหนวยงานอื่น
ชื่อแฟมเอกสาร









หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
กําหนดอายุการเก็บ

หมายเหตุ
30/06/59
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2.4 ขอบังคับ ระเบียบ กฎ 2.4.1 ขอบังคับมหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (งานวินย
ั และนิติกรรมสัญญา)



ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.4.2 ระเบียบมหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (งานวินย
ั และนิติกรรมสัญญา)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.4.3 ระเบียบ และ กฎอื่น ๆ
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)



หมวดเอกสาร



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

ชื่อแฟมเอกสาร





เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิก
แลวขอทําลาย
กําหนดอายุการเก็บ

หมายเหตุ
30/06/59
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2.5 ประกาศ

2.5.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย/สกอ.
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.5.2 ประกาศสภามหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (สวนการเจาหนาที่)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



2.5.3 ประกาศมหาวิทยาลัย
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)





ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สําเนา)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวขอทําลาย
30/06/59
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
2.5.4 ประกาศสํานักวิชา
 ตนฉบับ (สํานักวิชา)



ชุดของหนวยงานอื่น

2.5.5 ประกาศจากหนวยงานภายนอก
 ตนฉบับ (สวนสารบรรณและอํานวยการ)
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ







หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการยกเลิก
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะยกเลิก
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 3 โตตอบ
หมวดเอกสาร
3.1 โตตอบทั่วไป

ชื่อแฟมเอกสาร
3.1.1 ตอบขอบคุณ/แสดงความยินดี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
3.1.2 ขอความอนุเคราะห
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
3.1.3 เชิญรวมงาน/สงรายชื่อรวมงาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

3.1.4 สําเนาหนังสือภายนอก
 ชุดของสวนสารบรรณและอํานวยการ


ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

3.1.5 หนังสือภายใน(บันทึกระหวางหนวยงาน)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

กําหนดอายุการเก็บ













หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
(พรอมเก็บไวเปนตัวอยาง 1 ชุด)
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
(พรอมเก็บไวเปนตัวอยาง 1 ชุด)
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

** ทั้งนี้หมายรวมถึงใบรับรองเงินเดือน และหนังสือ
รับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
3.1.6 การขอใชบริการ
 ชุดของสวนสารบรรณและอํานวยการ


ชุดของหนวยงานอื่น

3.1.7 ทะเบียนหนังสือรับ
 ชุดของสารบรรณ สวนสารบรรณและ
อํานวยการ
 ชุดของหนวยงานอื่น
3.1.8 ทะเบียนหนังสือสง
 ชุดของสารบรรณ สวนสารบรรณและ
อํานวยการ
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ












หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

3.1.9 ทะเบียนออกเลขที่คําสั่ง
 ชุดของสารบรรณ สวนการเจาหนาที่
 ชุดของหนวยงานอื่น
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หมวดเอกสาร
3.2 ขอความรวมมือ

ชื่อแฟมเอกสาร
3.2.1 ขอความรวมมือจากหนวยงานภายใน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของหนวยงานอื่น
3.2.2 หนวยงานภายนอกขอความรวมมือ
จาก มวล.
3.2.2.1 การจัดงานทั่วไป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
3.2.2.2 ขอรับบริจาคสิง่ ของ
 ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2.2.3 ตรวจเยี่ยม/ดูงาน
 ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3.2.2.4 ขอใชสถานที่
 ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ

กําหนดอายุการเก็บ



เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย



เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย



เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย





หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร
3.3 ขาวสาร
ประชาสัมพันธ

ชื่อแฟมเอกสาร
3.3.1 ขาวตัดหนังสือพิมพ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานประชาสัมพันธ)
 ชุดของหนวยงานอื่น
3.3.2 สิ่งพิมพประชาสัมพันธ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

3.3.3 โสตทัศนวัสดุ/ สื่ออิเลคทรอนิกส
ประชาสัมพันธ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

3.4 หนังสือเวียนเพื่อ
ทราบ/ เพื่อถือปฏิบัติ

3.4.1 หนังสือเวียนจากภายนอก
 ชุดของสวนสารบรรณและอํานวยการ
ชุดของหนวยงานอื่น
3.4.2 หนังสือเวียนภายใน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของหนวยงานอื่น


กําหนดอายุการเก็บ















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 เลม

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และ
สงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน1 ชุด
เก็บที่สวนสารบรรณและอํานวยการ 1 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

ทําลายไดตามระเบียบฯ ขอ 66 - 70

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป
หมวดเอกสาร
4.1 การจัดตั้ง
การแบงสวนงาน หนาที่
ความรับผิดชอบ

ชื่อแฟมเอกสาร
4.1.1 ประวัติ การจัดตั้ง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
 ชุดของกองแผน

4.1.2 การแบงสวนราชการ และหนาที่ความรับ
ผิดชอบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)

กําหนดอายุการเก็บ






ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



4.1.3 โครงสรางการบริหารงาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)







หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ปแลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และสงมอบศูนย
เอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 ชุด

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
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4.2 รักษาการแทน/การ
มอบหมายงาน

4.2.1 การมอบอํานาจผูรักษาการแทน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น





เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบศูนย
เอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

บันทึกขอความมอบอํานาจ กรณีออกเปนคําสั่ง ให
จัดเก็บในหมวดที่ 2.3 คําสั่งตาง ๆ
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หมวดเอกสาร

4.3 สถานที่ตั้งหนวยงาน

ชื่อแฟมเอกสาร
4.2.2 การสงมอบงานในหนาที่
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)

4.3.1 สถานที่ตั้งหนวยงานภายนอก
 ชุดของสวนสารบรรณและอํานวยการ (งาน
สารบรรณ)
 ชุดของหนวยงานอื่น
4.3.2 สถานที่ตั้งหนวยงานภายใน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง



4.4 วิเทศสัมพันธ

ชุดของหนวยงานอื่น

4.4.1 ความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง



ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ


เก็บที่หนวยงานภายหลังสงมอบงานในหนาที่
อีก 2 ป แลวสงมอบหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย



เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย









หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง/
ยกเลิก แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะหมดความ
จําเปน แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะหมดความ
จําเปน แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 5 บริหารงานบุคคล
หมวดเอกสาร
5.1 ระเบียบบริหารงาน
บุคคล

ชื่อแฟมเอกสาร
5.1.1 ระเบียบทั่วไป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

5.1.2 ระเบียบการลา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

5.1.3 แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการปรับ
ขนาดกําลังภาครัฐ (คปร.)
 ชุดของสวนแผนงาน



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

กําหนดอายุการเก็บ












หมายเหตุ

เก็บถาวรที่หนวยงาน และสงสิ่งพิมพ
รูปเลมใหงานจดหมายเหตุ1 เลม
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร
5.2 รับสมัครเขาทํางาน

ชื่อแฟมเอกสาร
5.2.1 สอบแขงขัน สอบคัดเลือก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


5.3 กําหนดตําแหนง

ชุดของหนวยงานอื่น

5.3.1 กรอบอัตรากําลัง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.3.2 มาตรฐานกําหนดตําแหนง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น

5.3.3 บัญชีปรับอัตราเงินเดือน/คาจาง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)

กําหนดอายุการเก็บ














เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ
ประกอบดวยใบสมัคร ขอสอบ และผลการสอบ
หากมีการโตแยงสิทธิ์ผูที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการ
ภายใน 1 ปแรกของการสอบ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บถาวรที่หนวยวงาน 1 ชุด และ
สงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน1 ชุด
เก็บถาวรที่หนวยงาน

ระดับอัตราคาจาง อัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ หรือ
ตําแหนง

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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1 ชุด


หมวดเอกสาร
5.4 คุณวุฒิ การปรับวุฒิ

ชุดของหนวยงานอื่น

ชื่อแฟมเอกสาร
5.4.1 การเปลี่ยนตําแหนง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.4.2 การเปลี่ยนเงื่อนไขการบรรจุ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)












หมายเหตุ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

ชุดของหนวยงานอื่น

5.4.3 การกําหนดระดับตําแหนง การทบทวน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)






เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย
กําหนดอายุการเก็บ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

ชุดของหนวยงานอื่น

5.4.4 การพิจารณา/รับรองคุณวุฒิ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)





เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
30/06/59

39

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙


ชุดของหนวยงานอื่น

5.4.5 ตําแหนงทางวิชาการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)

เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย





เก็บถาวรที่หนวยงาน สวนผลงานทาง
วิชาการสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

การพิจารณาการรับรองคุณวุฒิ เชน จาก ก.พ.
เปนตน
ประกอบดวย
- การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
- การขออนุมติจากผูบังคับบัญชา

ชุดของหนวยงานอื่น
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หมวดเอกสาร
5.5 บรรจุ แตงตั้ง
ถอดถอน

ชื่อแฟมเอกสาร
5.5.1 การบรรจุ เขารับราชการ/ปฏิบัติงาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ




เก็บถาวรที่หนวยงาน
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

5.5.2 แตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางการบริหาร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น


เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

5.5.3 แตงตั้งกรรมการ/ที่ปรึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น


5.5.4 การถอดถอนออกจากตําแหนง
 ชุดของงานวินัยและนิติกรรมสัญญา



ชุดของหนวยงานอื่น





เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ

-

บันทึกขอความขอบรรจุบุคคลเขาทํางาน
แจงผลการคัดเลือกให กจน. ทราบ

-

บันทึกขอความขอแตงตั้ง

-

บันทึกขอความขอแตงตั้ง

เก็บที่งานวินัยและนิติกรรมสัญญา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร
5.6 โอน / ยาย / ยืมตัว

ชื่อแฟมเอกสาร
5.6.1 โอนขาราชการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.6.2 ยายขาราชการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.6.3 ยืมตัวขาราชการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


5.7 การลา

ชุดของหนวยงานอื่น

5.6.4 ขอกลับเขารับราชการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
 ชุดของหนวยงานอื่น
5.7.1 การลา
5.7.1.1 ลาปวย
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ



















หมายเหตุ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

การโอนยายภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เชน โอนยายจาก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ไปมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

การยายหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เชน จากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
ไปสํานักวิชาวิทยาศาสตร เปนตน

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บถาวรที่หนวยงาน
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

รายการสรุปการลาปวย
ใบลาปวย
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ชื่อแฟมเอกสาร
5.7.1.2 ลากิจ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.7.1.3 ลาพักผอน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.7.1.4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.7.1.5 ลาศึกษาตอ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
 ชุดของหนวยงานอื่น
5.7.1.6 ลาอุปสมบท
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ


















หมายเหตุ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

รายการสรุปการลากิจ
ใบลากิจ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

รายการสรุปการลาพักผอน
ใบลาพักผอน

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

บันทึกขอความการขอปฏิบัติงานนอกสถานที่ เชน
อบรม อบต. หรือบันทึกขอความอนุเคราะหไป
ทํางานนอกสถานที่ เชน คุมสอบ Entrance เปนตน

เก็บถาวรที่หนวยงาน
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

บันทึกขอความขอลาศึกษาตอ
(เอกสารที่เกี่ยวของกับการทํานิติกรรมสัญญา ซึ่งมี
อายุความทางคดี เมื่อมีการฟองรองเกิดขึ้น ใชใน
การตรวจสอบ อางอิง กรณีมีการรองเรียน เชน
ศึกษาไมจบ เปนตน)

เก็บถาวรที่หนวยงาน
เก็บถาวรที่หนวยงาน
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ชื่อแฟมเอกสาร
5.7.1.7 สรุปสถิติการลา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.7.2 ลาออก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.7.3 เกษียณอายุ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
 ชุดของหนวยงานอื่น
5.8 ความดีความชอบ เครื่องราชอิสริยาภรณ

5.8.1 การเลื่อนระดับตําแหนง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น

















กําหนดอายุการเก็บ

หมายเหตุ

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

[** ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับรายงานสรุปการลาแต
ละประเภทที่จัดสงให กจน.จัดเก็บ จึงใหคงไว 2 ป
เชนเดิม – เลขานุการ 22 ก.ย. 48]

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวสงมอบ
งานจดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เอกสารการประเมินเก็บถาวรที่หนวยงาน
เอกสารทางวิชาการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบงานจดหมายเหตุ
เอกสารการประเมินเก็บที่หนวยงาน 1 ป
แลวขอทําลาย คูมือ/ผลงานทางวิชาการ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
งานจดหมายเหตุ

เอกสารงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่ใชในการขอ
เลื่อนระดับตําแหนงใหเก็บไวเพื่อประโยชนสําหรับ
นักวิจัยในการศึกษาขอมูล และสํานักงาน ก.พ. จะ
เก็บไวตลอดไปเพื่อปองกันการเสนอผลงานซ้ํา
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ชื่อแฟมเอกสาร
5.8.2 เกียรติบัตร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.8.3 เหรียญ/เข็มความดีความชอบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.8.4 รางวัลเกียรติคุณหรือโล
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
ชุดของหนวยงานอื่น
5.8.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)




ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ
















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่สวนการเจาหนาที่ 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯใด ชั้นตราใด
แกบุคคลใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
บัญชีทายระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ทั้งนี้การเก็บ
เอกสารใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 57
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5.9 สวัสดิการ

ชื่อแฟมเอกสาร
5.9.1 ระเบียบ หลักการ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานสวัสดิการ)


ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

5.9.2 ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานสวัสดิการ)


ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

5.9.3 ประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

กําหนดอายุการเก็บ












หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง /
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง /
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง /
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย

5.9.4 กองทุนบําเหน็จ บํานาญขาราชการ
(กบข.)
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ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)




เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง /
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย
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ชื่อแฟมเอกสาร
5.9.5 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



5.10 ประวัติบุคลากร

ชุดของหนวยงานอื่น

5.10.1 รายชื่อบุคลากรของหนวยงาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)


ชุดของหนวยงานอื่น

5.10.2 แฟมประวัติบุคคล
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ













หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลง /
ยกเลิก แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะถึงแกกรรมเมื่อ ในกรณีลาออกใหเก็บไว 10 ป แลวจึงขอทําลาย
ทายาทไดรับบําเหน็จ บํานาญตกทอดเรียบ
รอยแลวสงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และ
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลงรวมกัน
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะถึงแกกรรมเมื่อ
ทายาทไดรับบําเหน็จ บํานาญตกทอด
เรียบรอย แลวขอทําลาย
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5.11 วินัย การสอบสวน

ชื่อแฟมเอกสาร
5.11.1 วินัย การสอบสวน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง



ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

5.11.2 บัตรสนเทห ขอรองเรียน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง



5.12 ประเมินผลบุคลากร

5.12.1 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)
ชุดของหนวยงานอื่น
5.13.1 สถิติการมาปฏิบัติงาน (ใบลงเวลา)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของหนวยงานอื่น


5.13 สถิติการปฏิบัติงาน

ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน จนกวาการสอบสวน
ทั้งนี้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
หรือคดีสิ้นสุดลง เก็บตออีก 10 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน จนกวาการสอบสวน
หรือคดีสิ้นสุดลง แลวขอทําลาย
ทั้งนี้นับเฉพาะเอกสารที่มีการลงนามสมบูรณเทานั้น
เก็บที่หนวยงาน จนกวาการสอบสวน
หากไมมีการลงนามไมถือเปนเอกสารที่สามารถ
หรือคดีสิ้นสุดลง เก็บตออีก 10 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย ดําเนินการทางกฎหมายได
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาการสอบสวน
หรือคดีสิ้นสุดลง แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

สําหรับไวตรวจสอบกรณีมีปญหาเกิดขึ้น หาก
สวนราชการใดมีการทํานิติกรรมสัญญา ตองเก็บไว
10 ป ทั้งนี้ลูกจางชั่วคราวไมตองเก็บ เชนเดียวกับ
ขาราชการ
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หมวดที่ 6 การประชุม
หมวดเอกสาร
6.1 ประชุมสํานักวิชา
กรรมการบริหาร

ชื่อแฟมเอกสาร
6.1.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ชุดของเลขานุการการประชุม
6.1.2 ประชุมผูบริหารมหาวิทยาลัย
 ชุดของเลขานุการการประชุม
ชุดของกรรมการรวม
6.1.3 ประชุม อ.ก.ม./สํานักวิชา
กรรมการบริหารงานบุคคล
 ชุดของเลขานุการการประชุม




ชุดของกรรมการรวม

6.1.4 ประชุมสํานักวิชากรรมการบริหารงาน
บุคคล สําหรับพนักงาน
 ชุดของเลขานุการการประชุม
ชุดของกรรมการรวม
6.1.5 ประชุมสํานักวิชากรรมการประจําสํานัก
วิชา/สํานัก
 ชุดของหนวยงานที่ทําหนาที่เลขานุการ


กําหนดอายุการเก็บ
















เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย

หมายเหตุ
หมายเหตุ
แฟมเอกสารการประชุมแตละครั้ง ประกอบดวย
1. หนังสือเชิญประชุม
2. ระเบียบวาระการประชุม
3. รายนามผูเขารวมประชุม
4. รายงานการประชุม
5. เอกสารประกอบการประชุม
6. มติที่ประชุม

เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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หมวดเอกสาร
6.2 ประชุมกรรมการ
ภายนอก

ชื่อแฟมเอกสาร
6.2.1 ประชุมกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย
 ชุดของเลขานุการการประชุม
ชุดของกรรมการรวม
6.2.2 ประชุมสํานักวิชากรรมการอื่น ๆ
 ชุดของเลขานุการการประชุม


กําหนดอายุการเก็บ









ชุดของกรรมการรวม





ชุดของเลขานุการการประชุม





ชุดของกรรมการรวม



หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย

6.3 ประชุมอื่น ๆ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 4 ป แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 7 การพัฒนาบุคลากร
หมวดเอกสาร
7.1 ทุน

ชื่อแฟมเอกสาร
7.1.1 การดําเนินการเกี่ยวกับทุน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (กจน.)



7.2 ฝกอบรม ดูงาน
สัมมนา

ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

7.2.1 ฝกอบรมภายในประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

7.2.2 ศึกษาดูงานภายในประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

7.2.3 สัมมนาภายในประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ
















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะชดใชทุน
หมดแลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะชดใชทุน
หมดแลวขอทําลาย

-

หนังสือเวียน
สัญญา

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

-

หนังสือเวียน
หนังสืออนุมัติการไปฝกอบรม ศึกษาดูงาน
หรือสัมมนาตาง ๆ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
7.2.4 ฝกอบรมตางประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

7.2.5 ศึกษาดูงานตางประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

7.2.6 สัมมนาตางประเทศ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


7.3 เชิญสอน /
เชิญบรรยาย / วิทยากร

ชุดของหนวยงานอื่น

7.3.1 เชิญสอน เชิญบรรยาย วิทยากร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ














หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

กรณีเปนทุนผูกพัน เมื่อใชทุนหมดแลวเก็บ 2 ป แลว
จึงสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

กรณีเปนทุนผูกพัน เมื่อใชทุนหมดแลวเก็บ 2 ป แลว
จึงสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

กรณีเปนทุนผูกพัน เมื่อใชทุนหมดแลวเก็บ 2 ป แลว
จึงสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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หมวดที่ 8 วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
หมวดเอกสาร
ชื่อแฟมเอกสาร
8.1 ระเบียบตางๆ เกี่ยวกับ 8.1.1 ระเบียบพัสดุ และการปฏิบัติตาม
พัสดุ
ขอกําหนด
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง



ชุดของหนวยงานอื่น

8.1.2 มอบอํานาจปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

8.2 วัสดุ ครุภัณฑ

8.2.1 บัญชีครุภณ
ั ฑ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (พัสดุ)
 ชุดของหนวยงานอื่น (ทุกหนวยงาน)

8.2.2 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สวนพัสดุ)

กําหนดอายุการเก็บ















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการ
เปลีย่ นแปลง แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานตลอดไป
เก็บที่หนวยงานตลอดไป

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

ชุดของหนวยงานอื่น
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
8.2.3 ประวัติครุภัณฑ (แยกแตละรายการ)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
8.2.4 การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ/จัดจาง)
 ตนฉบับ (สวนการเงินฯ)



ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สวนพัสดุ)

8.2.5 สัญญาซื้อขาย/จาง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สวนพัสดุ)
8.2.6 การขอเบิกพัสดุ
8.2.6.1 วัสดุ

ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(สวนพัสดุ)


ชุดของหนวยงานอื่น (ทุกหนวยงาน)

กําหนดอายุการเก็บ












หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาครุภัณฑ
จะจําหนายออกและเก็บตออีก 1 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน10 ป เมื่อผานการ
ตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอย แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน10 ป เมื่อผานการ
ตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอย แลวขอ
ทําลาย
เก็บที่หนวยงาน10 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงานหลังรายงานผลเสร็จ 1 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานหลังรายงานผลเสร็จ 1 ป
แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
8.2.6.2 ครุภัณฑ

ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
8.2.7 ราคามาตรฐานวัสดุและครุภัณฑ
 ชุดของทุกหนวยงาน

8.3ที่ดิน สิ่งกอสราง

8.3.1 การกอสราง ปรับปรุง และซอมแซม
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (พัสดุกลาง)
 ชุดของสวนการเงินฯ

กําหนดอายุการเก็บ







ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ



8.3.2 แบบแปลน พิมพเขียว แผนที่
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานอาคารสถานที่)





หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาครุภัณฑ
จะจําหนายออกและเก็บตออีก 1 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะเปลี่ยนแปลงแลว
ขอทําลาย

เก็บถาวรที่หนวยงาน
เก็บที่หนวยงาน 10 ป เมื่อผานการ
ตรวจสอบจาก สตง. เรียบรอย
แลวสงมอบงานจดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 10 ป แลวขอทําลาย

เอกสารประกอบดวย
- สัญญา
- เอกสารการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 ชุด
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
8.3.3 การซอมบํารุงอาคาร สิ่งกอสราง
8.3.3.1 การซอมบํารุงภายในประกัน

ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานอาคารสถานที)่

ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.3.3.2 การซอมบํารุงนอกประกัน

ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานอาคารสถานที)่

ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
8.3.4 เอกสารการอนุญาตใหใชสถานที่
8.3.4.1 ที่ตั้ง มวล.ของกรมปาไม

ตนฉบับ (งานวินยั และนิติกรรมสัญญา)
8.3.4.2 เอกสารการอนุญาตใหใชสถานที่
ภายใน มวล.

ตนฉบับ

ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

กําหนดอายุการเก็บ





เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสิ้นสุดสัญญา
เก็บตอ 3 ป แลวสงมอบงานจดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสิ้นสุดสัญญา
เก็บตอ 3 ป แลวขอทําลาย



เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย



เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย



เก็บถาวรที่งานวินัยและนิติกรรมสัญญา




หมายเหตุ

เก็บถาวรที่งานวินัยและนิติกรรมสัญญา
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสิ้นสุดสัญญา
เก็บตอ 1 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
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หมวดที่ 9 รายงาน สถิติ และแบบสอบถาม
หมวดเอกสาร
9.1 รายงาน

ชื่อแฟมเอกสาร
9.1.1 รายงานประจําป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


9.2 สถิติ

9.3 แบบสอบถาม*

ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

9.2.1 สถิติทั่วไป ที่หนวยงานจัดทําขึ้น
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
9.2.2 สถิติทั่วไป ที่เวียนเพื่อทราบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
9.3.1 แบบสอบถามเรื่องตางๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ












เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และสงให
งานจดหมายเหตุ 1 ชุด
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

* แบบสอบถามที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อมาพัฒนาหรือปรับปรุงหนวยงาน
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หมวดที่ 10 แผนงาน โครงการ งานวิจัย
หมวดเอกสาร
ชื่อแฟมเอกสาร
10.1 แผนงาน แผนแมบท 10.1.1 แผนปฏิบัติงานภายในหนวยงานตาง ๆ
ทําสงกองแผน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของกองแผน

กําหนดอายุการเก็บ





10.1.2 แผนงานทั่วไป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)
10.1.3 แผนแมบท
10.1.3.1 การใชประโยชนของพื้นที่
 ชุดของงานอาคารสถานที่ (รวมเลม)






ชุดของสวนแผนงาน (รวมเลม)



เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน 1 ชุด

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 เลม
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสงมอบ
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ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 เลม

10.1.3.2 แผนพัฒนาอุดมศึกษา
 ชุดของสวนแผนงาน (รวมเลม)




ชุดของหนวยงานอื่น



เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 เลม
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสิ้นสุดแผน แลว
ขอทําลาย

30/06/59

60

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
10.1.3.3 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ชุดของสวนแผนงาน (รวมเลม)



10.2 โครงการ

ชุดของหนวยงานอื่น

10.2.1 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
10.2.1.1 เงินงบประมาณ
 ชุดของสวนแผนงาน


ชุดของหนวยงานอื่น

10.2.1.2 เงินรายได
 ชุดของสวนแผนงาน


ชุดของหนวยงานอื่น

10.2.1.3 เงินจากแหลงทุนอื่น
 ชุดของสวนแผนงาน


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ
















หมายเหตุ

เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 เลม
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสิ้นสุดแผน แลว
ขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
10.2.2 โครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ภายในประเทศ
10.2.2.1 เงินงบประมาณ
 ชุดของสวนแผนงาน



ชุดของหนวยงานอื่น

10.2.2.2 เงินรายได
 ชุดของสวนแผนงาน



ชุดของหนวยงานอื่น

10.2.2.3 เงินจากแหลงทุนอื่น
 ชุดของสวนแผนงาน



ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ













หมายเหตุ

หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

10.2.3 โครงการความรวมมือกับหนวยงาน
ตางประเทศ
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ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง





ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)



หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

30/06/59

63

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
10.2.4 โครงการของหนวยงาน/สํานักวิชา/
สํานัก
10.2.4.1 โครงการบริการวิชาการแก
ชุมชน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
10.2.4.2 โครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
10.3.1 โครงการวิจัยของอาจารย/บุคลากร
10.3.1.1 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
จากเงินงบประมาณ
 ชุดของสวนแผนงาน


10.3 งานวิจัย



ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ













หมายเหตุ

หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

หลังเสร็จสิ้นโครงการเก็บที่หนวยงาน 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
หลังเสร็จสิ้นโครงการ 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ

10.3.1.2 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
จากเงินรายได
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ชุดของสวนแผนงาน





ชุดของหนวยงานอื่น



เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
10.3.1.3 โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน
จากแหลงทุนอื่น
 ชุดของสวนแผนงาน


ชุดของหนวยงานอื่น

10.3.2 รายงานการวิจัย
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง


ชุดของงานสงเสริมการวิจัย

10.3.3 แหลงทุนวิจัย
10.3.3.1 สกอ.
10.3.3.2 สวทช.
10.3.3.3 วช.
10.3.3.4 สกว.
10.3.3.5 สวทช. ตอน.
10.3.3.6 อืน่ ๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ











หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบสวนงาน
จดหมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 11 นักศึกษา และบัณฑิตศึกษา
หมวดเอกสาร
11.1 ขอบังคับ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง

ชื่อแฟมเอกสาร
11.1.1 คําสั่งเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
 ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กําหนดอายุการเก็บ





11.1.2 คําสั่งเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

11.1.3 ขอบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ









หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
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หมวดเอกสาร

แลวขอทําลาย
กําหนดอายุการเก็บ

ชื่อแฟมเอกสาร
11.1.4 ขอบังคับเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

11.1.5 ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

11.1.6 ระเบียบเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ













หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย
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ชื่อแฟมเอกสาร
11.1.7 ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

11.1.8 ประกาศเกี่ยวกับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


11.2 ประวัติ รายชื่อ
นักศึกษา

ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

กําหนดอายุการเก็บ









หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
แลวขอทําลาย

11.2.1 ประวัตินักศึกษา
11.2.1.1
ประวัตินักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี
11.2.1.1.1 สํานักวิชาการจัดการ
11.2.1.1.2 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
11.2.1.1.3 สํานักวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ
11.2.1.1.4 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
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11.2.1.1.5 สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร
11.2.1.1.6 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
11.2.1.1.7 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร
11.2.1.1.8 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
11.2.1.1.9 สํานักวิชาแพทยศาสตร
11.2.1.1.10สํานักวิชาศิลปศาสตร
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
11.2.1.1.11โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
ศิลปประยุกตและการออกแบบ
11.2.1.1.12โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ





หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
แลวขอทําลาย

11.2.1.2
ประวัตินักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
11.2.1.2.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
11.2.1.2.2 สํานักวิชาเกษตรศาสตร
11.2.1.2.3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
11.2.1.2.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร
11.2.1.2.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
11.2.1.2.6 สํานักวิชาบริหารศาสตร
11.2.1.2.7 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข
11.2.1.2.8 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
ศิลปประยุกตและการออกแบบ
11.2.1.2.9 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร
30/06/59

71

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙
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ชื่อแฟมเอกสาร
11.2.1.2.10โครงการพัฒนบูรณาการ
ศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ





เก็บที่หนวยงาน จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
แลวขอทําลาย

หมายเหตุ

ทั้งนี้หมายรวมแฟมประวัติของนักศึกษาที่พน
สภาพกอนสําเร็จการศึกษา โดยจัดเก็บไวรวมกับ
แฟมประวัตินักศึกษาในปเดียวกัน

11.2.2 รายชื่อนักศึกษา
11.2.2.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
11.2.2.1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
11.2.2.1.2 สํานักวิชาเกษตรศาสตร
11.2.2.1.3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
11.2.2.1.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร
11.2.2.1.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
11.2.2.1.6 สํานักวิชาบริหารศาสตร
11.2.2.1.7 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข
11.2.2.1.8 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
ศิลปประยุกตและการออกแบบ
11.2.2.1.9 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร

30/06/59

72

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙
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ชื่อแฟมเอกสาร




ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ




หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา5 ป แลว
ขอทําลาย

11.2.2.2
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
11.2.2.2.1 สํานักวิชาการจัดการ
11.2.2.2.2 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
11.2.2.2.3 สํานักวิชาสถาปตยกรรม
ศาสตรและการออกแบบ
11.2.2.2.4 สํานักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
11.2.2.2.5 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
11.2.2.2.6 สํานักวิชาสหเวชศาสตร
และสาธารณสุขศาสตร
11.2.2.2.7 สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
11.2.2.2.8 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และทรัพยากร
11.2.2.2.9 สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
11.2.2.2.10สํานักวิชาแพทยศาสตร
11.2.2.2.11สํานักวิชาศิลปศาสตร
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ชื่อแฟมเอกสาร




ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ




11.2.3 สถิตินักศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ทุกหนวยงาน)

11.2.4 การตรวจสอบคุณวุฒิเดิมนักศึกษาใหม
11.2.4.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
11.2.4.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
11.2.4.3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)









หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 ชุด และสงมอบศูนย
เอกสารกลางฯ และหอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณตามลําดับที่ได
กําหนดขอตกลงรวมกัน1 ชุด

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ
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หมวดที่ 12 บริการการศึกษา
หมวดเอกสาร
12.1 การรับนักศึกษาเขา

ชื่อแฟมเอกสาร
12.1.1 การดําเนินการสอบคัดเลือก และผูมี
สิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง
(โควตา)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่น

12.1.2 การดําเนินการสอบคัดเลือก และผูมี
สิทธิ์เขาศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการ
พิเศษ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่น

12.1.3 การดําเนินการสอบคัดเลือก และผูมี
สิทธิ์เขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ













หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

12.2 การจัดการศึกษา

ชื่อแฟมเอกสาร
12.1.4 การดําเนินการการสอบคัดเลือกเขา
ศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา
ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
12.2.1 ปฏิทินการศึกษาประจําป
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
 ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(ทุกหนวยงาน)
12.2.2 คูมือการลงทะเบียน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
 ชุดของหนวยงานอื่น
12.2.3 การเทียบโอนหนวยกิต/รายวิชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สํานักวิชา)



ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(ศูนยบริการการศึกษา)

กําหนดอายุการเก็บ















หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสิ้นปการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
- เอกสารตารางการศึกษาสําหรับให
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
นักศึกษาลงทะเบียน ซึ่งแบงออกเปนสํานัก
วิชาตาง ๆ
เก็บที่หนวยงาน หลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน หลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.2.4 การยายสํานักวิชา / สาขาวิชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สํานักวิชา)
 ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
(ศูนยบริการการศึกษา)
12.2.5 การดําเนินเรื่องการสอบ ไดแก หอง
สอบ การคุมสอบ การตรวจขอสอบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ (สํานักวิชา)









12.2.6 การดําเนินการเกี่ยวกับขอสอบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)



12.2.7 ปญหาในการสอบ / ทุจริตในการสอบ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)



กําหนดอายุการเก็บ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 2 ป
แลวขอทําลาย

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย
สงตนฉบับขอสอบใหงานจดหมายเหตุ 1
ชุด เอกสารชุดอื่น ๆ เก็บที่หนวยงานหลัง
สําเร็จการศึกษา 5 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

- บันทึกขอความ, กรรมการพิจารณา, คํา
รอง, มติที่ประชุม, การขอสอบชดเชย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.2.8 แนะแนวการศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.2.9 ตารางสอนอาจารย
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สํานักวิชา)
12.2.10 อาจารยพิเศษ/วิทยากร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สํานักวิชา)

12.3 หลักสูตร

12.3.1 หลักสูตรตางๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)

กําหนดอายุการเก็บ








ชุดของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ



12.3.2 การปรับปรุงหลักสูตร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)







ชุดของหนวยงานอื่น


หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบงาน
- ภาระงานสอนของอาจารยประจํา, การ
จดหมายเหตุ
เปลี่ยนแปลงตารางสอน, การปดรายวิชา
เปนตน
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบงาน
- ภาระงานสอนอาจารยพิเศษ, วิทยากร,
จดหมายเหตุ
ตารางการใชรถรับ-สง, การเลื่อนสอน
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และสง
มอบ ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ 1 เลม
เก็บถาวรที่หนวยงาน

เก็บที่หนวยงานหลังปรับปรุงเสร็จ 5
ปแลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังปรับปรุงเสร็จ
แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.3.3 คูมือการศึกษาประจําปการศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)




ชุดของหนวยงานอื่น (สํานักวิชา)


12.3.4 การเปดรายวิชาใหม
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)




ชุดของหนวยงานอื่น


12.3.5 คําอธิบายรายวิชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (ศูนยบริการ
การศึกษา, สํานักวิชา)
 ชุดของหนวยงานอื่น





กําหนดอายุการเก็บ
เก็บถาวรที่หนวยงาน 1 เลม และ
สงมอบศูนยเอกสารกลางฯ และหอ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ตามลําดับที่ไดกําหนดขอตกลง
รวมกัน 1 เลม
เก็บถาวรที่หนวยงาน

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังเปดรายวิชา 2 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังเปดรายวิชา 2 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 5 ป แลวขอทําลาย
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หมวดเอกสาร
12.4 ทะเบียนนักศึกษา

ชื่อแฟมเอกสาร
12.4.1 การขึ้นทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.2 การลงทะเบียน และการเพิ่ม/ถอน
รายวิชา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.3 การรักษาสถานภาพนักศึกษา
12.4.3.1 การลาพัก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.3.2 การลาออก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.3.3 การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.3.4 การรักษาสถานภาพนักศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)

กําหนดอายุการเก็บ












หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 1 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 1 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

- การลาพัก, ลากิจ, ลาปวยของนักศึกษา

- การติด W, Retire, การคืนสภาพ
นักศึกษา, ประกาศสภาพนักศึกษา, การ
ตรวจสอบสภาพ นักศึกษา

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป การขอขยายเวลาเรียน, การดร็อป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

30/06/59

80

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.4.4.2.7โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
โครงการจัดตั้งสํานักวิชาแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข
12.4.4.2.8โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร
12.4.4.2.9 โครงการจัดตั้งสํานักวิชา
นิติศาสตรและรัฐศาสตร
12.4.4.2.10โครงการพัฒนาบูรณาการ
ศาสตรและเศรษฐกิจพอเพียง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.5 การแกไขผลการเรียน
12.4.5.1 ระดับปริญญาตรี
12.4.5.1.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
12.4.5.1.2 สํานักวิชาเกษตรศาสตร
12.4.5.1.3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
12.4.5.1.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร
12.4.5.1.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
12.4.5.1.6 สํานักวิชาบริหารศาสตร
12.4.5.1.7 โครงการจัดตั้งสํานักวิชาตางๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)

กําหนดอายุการเก็บ






หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.4.5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
12.4.5.2.1 สํานักวิชาวิทยาศาสตร
12.4.5.2.2 สํานักวิชาเกษตรศาสตร
12.4.5.2.3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
12.4.5.2.4 สํานักวิชาศิลปศาสตร
12.4.5.2.5 สํานักวิชาเภสัชศาสตร
12.4.5.2.6 สํานักวิชาบริหารศาสตร
12.4.5.2.7 โครงการจัดตั้งสํานักวิชาตางๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา, สํานักวิชา)
12.4.6 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาผานการรับรอง
ของสภามหาวิทยาลัยฯ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)


กําหนดอายุการเก็บ






ชุดของหนวยงานอื่น (สํานักวิชา)

12.4.7 ขออนุมัติปริญญา/รายนามผูไดรับ
ปริญญา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)





หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา 5 ป
แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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82

คู่มือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๕๕๙

หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
12.4.8 หนังสือรับรอง
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
12.4.9 หนังสือรับรองคุณวุฒิ/หนังสือรับรองผลการ
เรียนฉบับสมบูรณ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
12.4.10 บัตรประจําตัวนักศึกษา
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)
12.4.11 บัตรประจําตัวนักศึกษาชั่วคราว
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(ศูนยบริการการศึกษา)

กําหนดอายุการเก็บ








หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา
1 ป แลวขอทําลาย

เก็บถาวรที่หนวยงาน

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา
แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงานหลังสําเร็จการศึกษา
แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 13 พิธีการตางๆ
หมวดเอกสาร
13.1 พิธีประจํา

ชื่อแฟมเอกสาร
13.1.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(เลขานุการฝายตาง ๆ, ศูนยบริการ
การศึกษา)
 ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)
13.1.2 พิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัย
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สวนสาร
บรรณและอํานวยการ)
ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)
13.1.3 พิธีไหวครู
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(สวนกิจการนักศึกษา, สํานักวิชา)


13.2 พิธีสําคัญ

13.3 พิธีทั่วไป

13.2.1 การเขารวมงานพิธีตาง ๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง (สวนสาร
บรรณและอํานวยการ)
ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)
13.3.1 กิจกรรมอื่นๆ
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
 ชุดของหนวยงานอื่น

กําหนดอายุการเก็บ














หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 2 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย

เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวสงมอบ
ศูนยเอกสารกลางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 เก็บที่หนวยงาน 1 ป แลวขอทําลาย
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หมวดที่ 14 การประกันคุณภาพ
หมวดเอกสาร
14.1 การประกันคุณภาพ

ชื่อแฟมเอกสาร
14.1.1 การประเมินภายใน มวล.
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานประกันคุณภาพ)


ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

14.1.2 การประเมินจากภายนอก
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ






14.1.3 กรอบการประเมินคุณภาพ
ทบวงมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังการประเมินเสร็จสิ้น
1 ป แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังการประเมินเสร็จสิ้น
1 ป แลวขอทําลาย
เก็บที่หนวยงานหลังการประเมิน /
ตรวจสอบเสร็จสิ้น 2 ป แลวสงมอบ
งานจดหมายเหตุ

14.1.4 กรอบการประเมินคุณภาพ สมศ.
14.2 การควบคุมภายใน

14.2.1 การจัดวางระบบการควบคุม
ระดับมหาวิทยาลัย (คตง.)
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง
(งานประกันคุณภาพ)
 ชุดของหนวยงานอื่น (สําเนา)

เก็บที่หนวยงานหลังการประเมินเสร็จสิ้น
1 ป แลวสงมอบศูนยเอกสารกลาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เก็บที่หนวยงานหลังการประเมินเสร็จสิ้น 1
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หมวดเอกสาร

ชื่อแฟมเอกสาร
14.2.2 การจัดวางระบบการควบคุม
ระดับสํานักวิชา/สํานัก/หนวยงาน
 ชุดของหนวยงานเจาของเรื่อง

กําหนดอายุการเก็บ



หมายเหตุ

เก็บที่หนวยงานหลังการประเมิน /
ตรวจสอบเสร็จสิ้น 2 ป แลวสงมอบ
งานจดหมายเหตุ
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