_______________________________
คูมือการปฏิบัติงาน

จัดทาดย
นางสาวชนัญชิดา พัฒน์พันธุ์พงศ์
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ิฉบับกຌเข/ปรับปรุง ครัๅงทีไ ๗ี

คานา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณฉบั บ นีๅ ป็ น อกสารของทางหน ว ยงานคณะวิ ศ วกรรมศาตรຏ สถาบั น
ทคนลยีปทุมวัน ซึไงเดຌจัดทาขึๅนพืไอป็นขຌอมูลบืๅองตຌน฿นรืไองงานสารบรรณ งานสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ งาน
ลขานุการ ละงานประชุม พืไอป็น การจัดระบบงาน฿หຌงายตอการปฏิบัติ ดยจะบรรยายวิธีการทางานอยาง
ละอียดทุกขัๅนตอน พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานสามารถนาเป฿ชຌ฿นการจัดวางระบบงาน รูຌจักวิธีการทางาน฿หຌงาย จัดระบบ
อกสาร฿หຌป็นทีไป็นทาง สามารถคຌนหาเดຌงาย ฝຄกฝนตนอง฿หຌป็นคนมีระบี ยบซึไงป็นการบริหารวลาอยางมี
ประสิทธิภาพละมีประสิทธิผล
หากมีความคลาดคลืไอน฿นถຌอยคาหรือขຌอความของคูมือประการ฿ด หรือหากมีขຌอสนอนะทีไจะป็น
ประยชนຏตอการปรับปรุงกຌเข ผูຌจัดทาขอนຌอมรับเวຌดຌวยความยินดี ละพรຌอมทีไจะปรับปรุงกຌเขพืไอความถูกตຌอง
สมบูรณຏตอเป

นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุຏพงศຏ
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป คณะวิศวกรรมศาสตรຏ

สารบัญ
หนຌา
ประวัติการกຌเข/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานสารบรรณ
ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ
ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
การปฏิบัติงานดຌานการประชุม
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ
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งานสารบรรณ
ความสาคัญของงานสารบรรณ
การปฏิบัติราชการ฿นปัจจุบัน อาจกลาวเดຌวาการขียนหนังสือป็นหัว฿จสาคัญของการปฏิบัติราชการ
พราะงานสวน฿หญจะกีไยวกับหนังสือ ละปัญหาทีไกิดขึๅนมักจะกีไยวกับหนังสือ ดยฉพาะการขียนหนังสือ ชน
เมรูຌวาจะขียนอยางเร ขียนลຌว฿ชຌเมเดຌตຌองกຌเข ซึไงสรຌา งความหงุดหงิด฿หຌกับผูຌขียน ละอาจสรຌางความเมพอ฿จ
฿หຌกับหัวหนຌางานนืไองจากทา฿หຌงานลาชຌา ดังนัๅน การขียนหนังสือจึงมีความสาคัญละจาป็นคอนขຌางมากสาหรับผูຌทีไ
ป็นขຌาราชการ บุคลากร฿นงานบริหารละงานลขานุการซึไงงานทีไมีหนຌาทีไ ความรับผิดชอบกีไยวกับงานสารบรรณ
คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณขึๅนมาพืไอ฿ชຌป็นนวทางสาหรับการปฏิบัติงาน ละสถาบันเดຌมีนยบาย฿หຌทุก
หนวยงาน฿ชຌ ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏพืไอชวยพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดຌานการบริหารงาน
อกสาร฿หຌดานินเปอยางสะดวก รวดรใว ประหยัดวลา มีความถูกตຌองทั นสมัย ป็นระบบละมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅนละจากการทีไคณะวิศวกรรมศาสตรຏเดຌนาระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏมาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนัๅน
สงผล฿หຌการปฏิบัติงานมีความคลองตัว สะดวก รวดรใว ประหยัดทัๅงวลาละกระดาษ ตกใยังมีปัญหาอยูบຌาง฿น
สวนของผูຌขຌา฿ชຌระบบงานของบางสาขาวิชา/หนวยงาน ทีไยังเมขຌา฿จขัๅนตอนวิธีการ฿ชຌงานของระบบงานสารบรรณ
อิลใกทรอนิกสຏ

ความหมายของงานสารบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๎๑๎๒
กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ๎ี พ.ศ. ๎๑๐๔ หมายถึง งานทีไกีไยวกับการบริหารงานอกสาร ริไมตัๅงตการจัดทา การรับ
การสง การกใบรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึไงมีความหมายครอบคลุมถึงงานทีไกีไยวกับอกสารทัๅงหมด ซึไงริไม
ตัๅงตขบวนการริไมรก จนถึงขัๅนทาลายอกสาร ทัๅงนีๅพืไอทีไจะเม฿หຌมีการกใบอกสารทีไเมจาป็นเวຌ฿นสวนราชการ
ตอเป
ความสาคัญของงานสารบรรณ
แ. ป็นอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอืไนโ ของหนวยงาน
โ. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการอຌางอิง
3. ป็นครืไองมือทีไชวย฿นการบริหารราชการ
4. ป็นหลักฐานราชการทีไมีคุณคา
5. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร
6. ป็นอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอืไนโ ของหนวยงาน
7. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการอຌางอิง
8. ป็นครืไองมือทีไชวย฿นการบริหารราชการ

9. ป็นหลักฐานราชการทีไมีคุณคา
10. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร

ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ ฿ชຌ ลงรับจัดกใบอกสาร ขຌาระบบ ละ สามารถสงตอพืไอลงนาม฿น
อกสาร หรือ สงขຌาระบบหนังสือวียน มีระบบลงนามรับทราบ ฿นอกสาร ละ ฿นระบบบบออนเลนຏ รองรับ
ระบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดຌ ว ย งานสารบรรณ พ.ศ.๎๑๎๒ ละ ๎๑๐๔ ท างาน฿นลั ก ษณะ Web
Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผูຌ฿ชຌงานเดຌพรຌอม โ กันเมจากัด user กาหนดสิทธิการ฿ชຌงาน ต
ละ มนูเดຌ ลดการ฿ชຌกระดาษ สะดวก฿นการจัดกใบคຌนหา
ขัๅนตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ.การผลิตหรือจัดทาอกสาร
ํ.ํ รางหนังสือตามขຌอมูลทีไเดຌรับ
ํ.๎ พิมพຏตามขຌอมูลทีไเดຌรับ ตรวจทานกอนนาสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ ประทับตรา ราง พิมพຏ
ตรวจทาน มุมลางขวาของหนังสือ ลงลายมือชืไอฉพาะ ราง พิมพຏ
ํ.๏ หัวหนຌาสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตรຏ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ตรวจทาน
ํ.๐ สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรຏ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๑ สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๒ สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการผลิตหรือจัดทาอกสาร
ริมไ
รางหนังสือตามขຌอมูลทีไเดຌรับ

พิมพ์ / ตรวจทาน/ประทับตรา ราง พิมพ์ ตรวจทาน ิซในฉพาะรางละพิมพ์ี

หัวหนຌาสาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ซในตรงลงนามหัวหนຌาสาขา

สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สิๅนสุด

๎. การสงหนังสือ หนังสือสง คือ อกสารทีไสง ออกเปภายนอก มี ๎ ลักษณะ ซึไงมีขัๅนตอนการปฏิบัติดังนีๅ
๎.ํ หนังสือสงภายนอก ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวนของหนังสือ
- บรรจุซองลຌวปຂดผนึก จาหนຌา฿หຌชัดจน฿นสวนของผูຌรับ ละผูຌสง
- นาเปฝากสงทีไงานสารบรรณกลาง ดยประทับตรา EMS หรือ ลงทะบียน
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการสงหนังสือสงภายนอก
ริไม

ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวน ของหนังสือ

บรรจุซองลຌวปิดผนึก พิมพ์หนຌาซองถึงผูຌรับละผูຌสง฿หຌชัดจน

นาเปฝากสงทีไงานสารบรรณกลาง ดยประทับตรา EMS /ลงทะบียน หรือธรรมดา

สิๅนสุด

๎.๎ หนังสือสงภาย฿น
- ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวนของหนังสือ
- สกนอกสาร ฿หຌครบถຌวนทุกหนຌาของหนังสือ สงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ
นาสงอกสารตัวจริง พรຌอมซในตຏรับ฿นหนังสือสงทุกครัๅง ู

หมายหตุ หากป็นหนังสือรงดวนจะสงอกสารผานระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ หรือ : ทรสารเปยัง
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ลຌวประสานงานทางทรศัพทຏพืไอตรวจสอบการรับหนังสืออีกครัๅงพืไอมัไน฿จวา หนวยงาน
เดຌรับลຌว
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการสงหนังสือสงภาย฿น
ริไม

ตรวจสอบความถูกตຌอง ครบถຌวน ของหนังสือ

สแกนเอกสาร ให้ ครบถ้ วนทุกหน้ าของหนังสือ

ส่ งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้ อมแนบเอกสารทุกหน้ าของหนังสือ

เดินเอกสารโดยเอกสารตัวจริง นาส่ งหน่ วยงาน/คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อดาเนินการต่ อไป

สิๅนสุด

๏.การลงทะบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือทีไเดຌรบั ขຌามาจากภายนอก มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ
๏.ํ จัดลาดับความสาคัญละความรงดวนของหนังสือพืไอดานินการกอนหลัง
๏.๎ ประทับตรารับหนังสือทีไมุมบนดຌานขวาของหนังสือ ดยกรอก ลขรับ วัน ดือน ปละวลา
ทีไรับอกสารนัๅนโ
๏.๏ ลงทะบียนรับหนังสือระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ ละคัดลอกอกสารลง฿นเฟลຏ Excell
ยกป็นหนังสือรับภาย฿น หนังสือรับภายนอก หนังสือผานสาขาวิชา
การจัดฟ้มสนอหนังสือตอผูຌบังคับบัญชา

การสนอหนัง สือ คื อ การนาหนั งสื อทีไ ดานิ นการชัๅ นจຌา หนຌ าทีไ สรใจ ลຌ ว สนอตอ ผูຌบั งคั บบั ญ ชาพืไ อ
พิจารณา บันทึก สัไงการ ทราบ ละลงชืไอ มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ
ํ) รวบรวมรืไองสนอ ละยกหนังสือทีไสนอออกป็นประภทตามชัๅนความลับ ความรงดวน จัดลาดับ
วาป็นรืไองทีไตຌองสัไงการ พิจารณา หรือพืไอทราบ
๎) ฿สฟງมสนอ ดยผาน หัวหนຌาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดละควบคุม พืไอพิจารณา กลัไนกรอง อกสาร
๏) กรณีสัไงการ สานาจกจากนอกสารสงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ / ิ฿หຌกับผูຌปฏิบัติ หรือผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นคาสัไงการ ดย฿หຌผูຌปฏิบัติลง ลายมือชืไอรับรืไองพืไอดานินการตอเป หรือรับทราบ การสนอหนังสือ
กรณีป็นรืไองสาคัญกีไยวกับภายนอก หรือสถาบันทคนลยีปทุมวัน
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัตงิ าน การลงทะบียนรับ฿นระบบอิลใทรอนิกส์
การจัดฟ้มสนอตอผูຌบริหารละการสัไงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันทคนลยีปทุมวัน
ริไม
ขຌาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ ขຌาเปทีไ http://doc.pit.ac.th/DocClient/
ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ
ํ. ขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ
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เลือก > ตกลง

๎. ขัๅนตอนการขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏรียบรຌอย

.เลือก

1. ขัๅนตอนการลงรับหนังสือ

.เลือก
Inbox

.เลือกหนังสือเข้ า

ใ.แ ลงทะบียนรับหนังสือภาย฿น

.รับเอกสาร

.รับเอกสาร

.รับเอกสารเลขรับจะโชว์

.ลงรับในตาราง Excel

฿สฟງมสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ
สกนอกสาร คาสัไงการ สงตอทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกสຏ

ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
งานลขานุการป็นงานทีไมีบทบาทสาคัญอยางยิไง฿นทุกโ หนวยงาน พราะจะทา฿หຌงาน฿นสานักงาน
สามารถดานินการเปดຌวยความรียบรຌอย รวดรใว ลขานุการปรียบสมือนฟันฟองหงครืไองจักทีไจะทา฿หຌงาน
ขององคຏกรนัๅนโ สามารถดานินเปเดຌดຌวยดี ฿นองคຏกรจาป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีบุคลากรอยางนຌอยหนึไงคนทาหนຌาทีไ
ลขานุ ก าร พืไอ บ ง บาภารภิจ ของผูຌ บ ริ ห ารหรื อ ป็ น ผูຌ ช ว ยผูຌบั ง คั บ บั ญ ชา ป็ น ศู น ยຏ ร วมงานขององคຏ ก ร ป็ น
ผูຌชืไอมยง฿หຌกับผูຌบริหารกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาละบุคคลภายนอกองคຏกรผูຌทีไทาหนຌาทีไป็นลขานุการจักตຌองศึกษา
ละขຌา฿จผูຌบังคับบัญชาพืไอเม฿หຌกิดปัญหาระหวางการปฏิบัติงานเดຌ อีกทัๅงยังป็นภาพลักษณຏทีไดีสรຌางความ
นาชืไอถือ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชาตอผูຌทมีไ าติดตอละประสานงานดຌวย

ประภทของลขานุการ
ประภทของลขานุการมีการบงหลายรูปบบ ฿นทีไนีๅจะบงพียง ๎ ประภท หลักโ ดังนีๅ
ํ. ลขานุการสวนตัวส/ว นบุคคล ีPrivate or Personal Secretary) มีความหมายคือพียงคชืไอของ
ตาหนงกใสามารถขຌา฿จเดຌอยู ลຌวนืไองจากป็นการทางาน฿หຌนายจຌางหรือผูຌบังคับบัญชาดยตรงฉพาะคนคนดียว
ทานัๅน
๎.ลขานุการสานักงาน ีOffice Secretary) มีความหมายคือ ป็นลขานุการ฿หຌกับสวนรวมดยมิเดຌป็น
ลขานุการของคน฿ดคนหนึไงดยตรง
บทบาทของลขานุการ
ลขานุการจะปรากฏอยู฿นหนวยงานของทุกองคຏกร บางหงมีการกาหนดชืไอตาหนงเวຌดยฉพาะ ชน
฿นภาคอกชนจะมีตาหน งลขานุการประธานบริษัท ลขานุการผูຌ จัดการกรรมการบริหารลขานุการฝຆ ายจัดซืๅอ
ฯลฯ ป็ น ตຌ น ฿นภาคราชการบางห ง ต าหน ง ลขานุ ก ารอาจรี ย กว า ลขาธิ ก าร ตั ว อย า งช น ลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีลขาธิการสภาผูຌ ทนราษฎร ลขาธิการวุฒิสภา ลขานุการสานักงาน ลขานุการประจาตาหน ง
ตางโ อาทิลขานุการรัฐมนตรีลขานุการประธานวุฒิสภา ลขานุการอัยการสูงสุด
ตามอกสารจัดประภทมาตรฐานอาชีพ ฉบับป ิประทศเทย ี๎๑๑๐ เดຌกาหนด ลักษณะงานของ
ลขานุการเวຌวา มีลักษณะงานป็นการตรวจสอบงานป็นประจา พืไอปງ องกันความผิดพลาด ทาการนัดหมายละ
จัดตารางนัดหมาย฿หຌ ผูຌบังคับบัญชา ตือนการนัดหมาย฿หຌ ผูຌบังคับบัญชาทราบถึงกาหนดการนัดหมายล วงหนຌา
ติดตอสอบถามงานทางทรศัพทຏหรือทางอินตอรຏนใต บันทึกงานจากผูຌบังคับบัญชาบันทึกป็นทป บันทึกสียงลຌว
นามาจัดพิมพຏ ดูลรับผิดชอบ จัด ฟງมอกสาร จัดการประชุม ตรียมอกสารการประชุมของผูຌ บังคับบัญ ชา
การจัดทารายงานการประชุม จัดการ ดูลอกสารทีไป็นสวนตัวละทีไสาคัญกผูบังคับบัญชาจราจาตຌตอบละ
การนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ฿นองคຏกรทีไกีไยวขຌองกับงานของผูຌบังคับบัญชา ตຌองมีความขຌา฿จถึง
ธรรมชาติ ละภาระหนຌาทีไของทัๅงผูຌบังคับบัญชา ละองคຏกรทีไตนปฏิบัติงานอยู ละรูຌจักการก๎เขปัญหาขຌอขัดยຌง
มืไอปฏิบัติงานจนเดຌ รับความเวຌวาง฿จของผูຌบังคับบัญชาลຌว อาจเดຌรับมอบหมาย฿หຌทางานทนเดຌ฿นบางกรณี
ลขานุการนัๅนสมือนป็นผูຌ ชวยผูຌบังคับบัญชาป็นกันชน฿หຌผูຌบังคับบัญชา ป็นผูຌชืไอมยงหรือประสานนยบาย฿หຌ
ระดับผูຌบริหารละระดับหัวหนຌ างานหรือระดับอืไนโ กิดความขຌ า฿จซึไงกันละกัน ซึไงจะทา฿หຌ งานขององคຏกร
สามารถขับคลืไอนเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา
มืไอผูຌบังคับบัญชารียกเปสัไงงาน ลขานุการทีไดีจะตຌองตรียมตัว฿หຌพรຌอมกอนขຌาพบ ดังนีๅ
ํ. ตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณຏอืไน฿ดทีไสามารถบันทึกสาระสาคัญของคาสัไงเดຌ

๎. ยืนรอคาสัไงจากผูบຌ ังคับบัญชาดຌวยทาทีทีไสุภาพ หรือนัไงตามคาสัไงของผูຌบังคับบัญชา ละตรียมพรຌอมทีไ
จะบันทึกตามคาสัไง
๏. บันทึกรายละอียดของคาสัไง฿หຌ ครบถຌวน ละเมควรขัดจังหวะของผูຌบังคับบัญชาขณะสัไงขຌอความ
พราะจะทา฿หຌลืมขຌอความบางประการเดຌตมืไอผูຌบังคับบัญชาสัไงขຌอความสรใจลຌว หากเมขຌา฿จตรงเหน ตຌองรีบ
ถามทันทีละกรณีทีไสามารถทาเดຌ ควรทบทวนคาสัไงนัๅนดยย อ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบอีกครัๅง พืไอความถูกตຌ อง
ของการปฏิบัติงาน
๐. กรณีป็นงานดยสภาพทีไตຌอง฿ชຌวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผูຌบังคับบัญชาถึงกาหนดวลาของ
งานดຌวย ชน อยางชຌาทีไสุดภาย฿นวันละวลา฿ด
๑. กรณีมีอุปสรรคหรือหตุการณຏปลีไยนปลง อันมีผลกระทบถึงคาสัไงของผูຌ บังคับบัญชา ควรรีบ
ปรึกษาหารือผูຌบังคับบัญชา พืไอขอรับทราบคาสัไง฿หม หรือการปลีไยนปลงคาสัไงบางส วน กรณีเมอาจจะปรึกษา
เดຌทัน ท วงที  ละป็นกรณีรี บด วนเม อาจรอคาสัไ ง฿หม เดຌ ชน ผูຌ บังคั บบัญ ชากาลั งประชุม รืไ องสาคัญ ป็นตຌ น
ป็ น หนຌ า ทีไข องลขานุ การทีไ จะตຌ อ งตั ด สิน ฿จดานิ นการ฿นทางทีไส มหตุ ส มผล ละตรงตามวัต ถุป ระสงคຏข อง
ผูຌบังคับบัญชา฿หมากทีไสุด ลຌวรีบรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ฿นอกาสรกทีไจะกระทาเดຌ
หนຌาทีไความรับผิดชอบของลขานุการสรุปเดຌดังนีๅ
ํ. ดูลรับผิดชอบจดหมายขຌาละจดหมายออก
๎. จดการสัไงงานละถอดขຌอความจากสมุดจดเดຌรวดรใวละถูกตຌอง
๏. ขียนจดหมายตຌตอบละพิมพຏงานตางโ ทีไสาคัญ ตลอดจนรูຌละสามารถอัดสานาอกสารเดຌ
๐. รวบรวมอกสารขຌอมูล พืไอตรียมขียนรายงานละพิมพຏรางอกสาร
๑. ทรศัพทຏติดตองานละรับทรศัพทຏ
๒. ตอบรับผูຌทีไจะมาติดตองานละรับทรศัพทຏ
๓. ชวยจัดการกีไยวกับการประชุม
๔. จัดทาบันทึก รายงาน รางอกสารตางโ ทาสถิติ ผนงาน ผนภาพ ตลอดจนวางรูปบบพิมพຏตางโ ทีไ
จาป็นตຌอง฿ชຌ฿นสานักงาน
๕. สงทรสารบางอกาส
ํ์. กใบละรักษาอกสาร฿หຌป็นระบียบ คຌนหาเดຌงายมืไอตຌองการ
ํํ. จัดซืๅออุปกรณຏสานักงาน ตลอดจนครืไองขียนละวัสดุทีไจาป็น

วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงจากการบันทึกสังไ งานของผูຌบังคับบัญชา
ปกติลຌวผูຌทีไทาหนຌาทีไลขานุการมักจะเดຌรับคาสัไงดยตรง คือ ทางวาจาจากผูຌบังคับบัญชา มักจะเดຌรับ
คาสัไงป็นลายลักษณຏอักษร การเดຌรับคาสัไงทีไ ป็นลายลักษณຏอักษรจะปรากฏ฿นส วนของงานทีไป็นหนังสือราชการ
สวน฿หญจะสัไงการป็นลายลักษณຏอักษรพียงขຌอความสัๅนโ สวนรายละอียดของคาสัไงนัๅนจะป็นรืไองของการสัไง
ทางวาจา ตมืไอ฿ดทีไเดຌรับคาสัไงป็นลายลักษณຏอักษร มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. อาน ละทาความขຌา฿จ฿นคาสัไงนัๅน หากคาสัไง นัๅนเมชัดจน ป็นหนຌาทีไของผูຌทีไทาหนຌาทีไ
ลขานุการทีไจะตຌองสอบถามพืไอ฿หຌกิดความชัดจน จะเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองหมาะสมตอเป
๎. ผูຌทาหนຌาทีไลขานุการจะตຌองกลຌาถาม฿นสิไงทีไสมควรจะถาม เม฿ชถามพรไาพรืไอ บางรืไองป็น
รืไองทีไตຌอง฿ชຌสามัญสานึก฿นการคิดละตัดสิน฿จเดຌอง เมตຌองสอบถามผูຌบังคับบัญชา฿หຌทานกิดความราคาญ
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนอยางครงครัด หากมีการปลีไยนปลง฿นรืไอง฿ดโ อันทา฿หຌเมสามารถ
ปฏิบัติตามคาสัไงทีไป็นลายลักษณຏอักษรนัๅนเดຌ ตຌองน ารียนผูຌบังคับบัญชาทราบ พืไอกຌเขคาสัไงทีไป็นลายลักษณຏ
อักษรนัๅน หรือออกคาสัไงทีไป็นลายลักษณຏอักษร฿หม
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงทางทรศัพท์จากผูຌบังคับบัญชา
การสัไงงานของผูຌบังคับบัญชาเมเดຌถูกจากัดอยูฉพาะการรียกตัวผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาขຌาเปพบละสัไงการ
พียงอยางด ียว การสัไงงานทางทรศัพทຏ ทัๅง ทรศัพทຏทางเกล฿นประทศหรือนอกประทศ ละทรศัพทຏมือถือกใ
ป็นอีกชองทางหนึไง฿นการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชา ดังนัๅนลขานุการจะตຌองตรียมตัว฿หຌทีไจะรับคาสัไงทางทรศัพทຏ
ของผูຌบังคับบัญชาตลอดวลา มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. จัดตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาเวຌ฿กล ຌทรศัพทຏสมอโ กรณีทรศัพทຏมือถือผูຌทาหนຌาทีไ
ลขานุการจะตຌองพกอุปกรณຏ คือ กระดาษหรือสมุดนຌตลใกโ ละปากกาหรือดินสอติ ดตัวป็นประจา พราะจะ
เด ຌ฿ชຌบันทึกขຌ อความละจดสาระสาคัญของคาสัไง฿หຌ เดຌความมากทีไสุด ตกรณีคาสัไง฿หຌดานินการติดตอเปยัง
หมายลขทรศัพทຏ ชืไอบุคคล วันทีไละวลา หรือกรณีอืไนโ ทีไมีรายละอียดมากโ หากเมมีอุปกรณຏ ดังกลาว จะทา
฿หຌกิดการสับสนหรืออาจจะจาเมเดຌทัๅงหมด กใจะทา฿หຌการปฏิบัติงานเมอาจบรรลุผลเดຌ
๎. ตัๅง฿จฟังรายละอียดของคาสัไง฿หຌดี นืไองจากการสืไอสารทางทรศัพทຏบางครัๅงอาจป็นรืไอง
ของสั ญ ญาณทีไ ข าดหายเป ท า฿หຌ ก ารฟั ง ค าสัไ ง เม ชั ด จน ละบั น ทึ ก รายละอี ย ดของค าสัไ ง฿หຌ ค รบถຌ ว นมืไ อ
ผูຌบังคับบัญชาสัไงขຌอความสรใจ ฿หຌทวนคาสัไงนัๅนดยสรุป฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบอีกครัๅง พืไอยืนยันความ ถูกตຌอง
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนละควรจัดทาสมุดบันทึกการรับคาสัไงทางทรศัพทຏ ดยระบุวันทีไ วลา
รืไอง ละรายละอียดพืไอประยชนຏ฿นการติดตามรืไองราว฿นภายหลัง

ตอยางเรกใตาม ฿นปัจจุบันทคนลยีกຌาวหนຌาละทันสมัยการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชายังมี
ชองทางอืไนทีไนอกหนือจากทีไกลาวมาขຌางตຌน ชน LINE หรือ FACEBOOK ป็นตຌน ดังนัๅนการปรับตัว฿หຌพรຌอมกับ
การรับคาสัไงอยูสมอจะทา฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการมีประสิทธิภาพละสงผลดีตอผลงานของผูຌบังคับบัญชาอีก
ดຌวย
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
ผูຌปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการจะมีความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการงานเดຌนัๅน ตຌองขวนขวายหาความรูຌ
หรือศึกษางานพืไอตาม฿หຌทันกับหตุการณຏปัจจุบัน หรือหนวยราชการทีไตนสังกัด พืไอจะเดຌนามา฿ชຌประยชนຏ฿น
งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย พืไอกอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลพืไอประยชนຏสูงสุด
ขององคຏกร จึงขอสนอปัญหา฿นการปฏิบัติงานลขานุการ ดังนีๅ
ํ. ลขาทีไเมมีความรูຌความขຌา฿จ฿นหนวยงานละองคຏกร เมขຌา฿จงานทีไทา บอยครัๅงทีไจะทา฿หຌ
กิดปัญหา ความเมขຌา฿จกับบุคคลหรือหนวยงานตางโ
ขຌอสนอนะ
ตຌองศึกษารายละอียดของหนวยงานอยางลึกซึๅง พราะตຌองทางานรวมกับผูຌบริหาร มือไ ผูຌบริหาร
มอบหมายงาน฿หຌตຌองทาเดຌทันทวงที ละตຌองทราบวาจะติดตอกับหนวยงาน฿ด หรือกับผูຌ฿ด ทีไสาคัญผูຌบริหารมัก
ปลีไยนเปตามวาระ ดังนัๅน ผูຌทีไตຌองรูຌรืไองของหนวยงานมากทีไสุดคือลขานุการ
๎. ฿นบางสถานการณຏทีไรงดวน ลขานุการทีไขาดความละอียดรอบคอบละอดทน จะทา฿หຌกิด
ความสียหาย ละทา฿หຌการปฏิบัติงานลาชຌา
ขຌอสนอนะ ตຌองปรับตัว฿หຌมีความคลองตัว ละอียดรอบคอบ อดทนตอสถานการณຏตางโ ละ
สดงออกถึงพฤติกรรมทีไหมาะสม
๏. ปัจจุบันทคนลยีเดຌขຌามามีบทบาท฿นการทางาน หากขาดทักษะดຌานการ฿ชຌคอมพิวตอรຏทา
฿หຌการทางานชืไองชຌา ละเมคอยมีประสิทธิภาพทาทีไควร
ขຌอสนอนะ ลขาตຌองกຌาวทันตอหตุการณຏ฿นดຌานขาวสาร ขຌอมูล ละรูจຌ กั ฿ชຌระบบสารสนทศ
฿หຌป็นประยชนຏตอการทางาน พืไอ฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว ถูกตຌองมนยาขึๅน

การปฏิบัติงานดຌานการประชุม

การประชุม หมายถึง การทีไบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป เดຌมากระทากิจกรรมสืไอขຌอความรวมกัน อัน
จะนามาซึไงความขຌา฿จทีไตຌองตรงกัน พืไอลกปลีไยนความคิดหในกัน หรือพืไอทีไจะกຌเขปัญหารวมกัน
การประชุมทีไมีประสิทธิผล
ํ. บรรลุวัตถุประสงคຏของการประชุม
๎. มติของทีไประชุมตຌองสามารถนาเปปฏิบัติ฿หຌกิดผล
๏. ผูຌขຌารวมประชุมสวน฿หญพึงพอ฿จ฿นการประชุมนัๅน
๐. ฿ชຌวลาละงบประมาณอยางประหยัด ละหมาะสมกับการประชุม
ขัๅนตอนการประชุม
ํ. ตรียมการประชุม
๎. นัดผูຌขຌารวมประชุม
๏. ดานินการประชุม
๐. ผลการประชุม
ประภทของการประชุม
ํ. การประชุมพืไอจຌง฿หຌทราบ
๎. การประชุมพืไอขอความคิดหใน
๏. การประชุมพืไอหาขຌอตกลงรวมกัน
๐. การประชุมพืไอหาขຌอยุติ หรือพืไอกຌปัญหา
๑. การประชุมพืไอจຌง฿หຌทราบ
วัตถุประสงคຏ : พืไอจຌงคาสัไง
พืไอชีๅจงนยบาย วัตถุประสงคຏ วิธีปฏิบัติ
พืไอถลงผลงาน หรือความกຌาวหนຌาของงาน
บทบาทของประธาน
กอนการประชุม
ํ. รวมกับลขานุการกาหนดระบียบวาระ
๎. ศึกษารายละอียดของระบียบวาระ
๏. กาหนดนวทางหรือกณฑຏ฿นการดานินการประชุม
ขณะประชุม
ํ. กลาวปຂดประชุมละสรຌางบรรยกาศทีไดี
๎. ระบุประดในทีไจะ฿หຌทีไประชุมทราบ จຌงดຌวยวาป็นการประชุมประภทเหน
๏. กระตุຌน฿หຌผูຌขຌารวมประชุมสดงความคิดหใน

๐. ควบคุม฿หຌทีไประชุมอยู฿นประดใน
๑. คอยสรุปประดใน หรือมติทีไประชุม
๒. กลาวปຂดประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. รวมมือกับลขานุการ ตรวจรางมติทีไประชุม
๎. ติดตาม฿หຌมีการปฏิบัติตามมติทีไประชุม
บทบาทของลขานุการ
กอนการประชุม
ํ. รวมกับประธานจัดระบียบวาระ
๎. ตรียมขຌอมูล พืไอจกลวงหนຌา฿หຌผูຌขຌารวมประชุม
๏. ป็นผูຌสรุปประดใน฿หຌทีไประชุมพิจารณา
๐. จัดตรียมสถานทีไประชุม
๑. ตือนผูຌขຌาประชุมกอนถึงวลาประชุม
ขณะประชุม
ํ. ดูลความรียบรຌอยของทีไประชุม
๎. ชวยหลือประธาน฿นการจຌงระบียบวาระ฿นการประชุม
๏. ป็นผูຌชีๅจงรายละอียดประกอบระบียบวาระ
๐. ชวยประธานทาการสรุปมติของทีไประชุม
๑. จดบันทึกการประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. รางมติทีไประชุมพืไอสนอประธาน
๎. วียนมติของทีไประชุมพืไอผูຌขຌารวมประชุมกຌเข หรือลงนาม
๏. รวมมือกับประธานพืไอ฿หຌมีการปฏิบัติตามมติ
บทบาทของสมาชิกผูຌขຌาประชุม
กอนการประชุม
ํ. ศึกษาระบียบวาระของการประชุม
๎. ทาการศึกษา ละตรียมตัวประชุมตามวาระตางโ
๏. ขຌาประชุมตามวลาทีไนัด
ขณะทีไประชุม
ํ. สดงบทบาท฿หຌสอดคลຌองกับระบียบวาระละประภทของการประชุม
๎. ตຌองรักษาบรรยากาศของทีไประชุม

๏. ตຌองพรຌอมทีไจะรับมอบหมายงานตามมติทีไประชุม
๐. ตຌองพรຌอมทีไจะยอมรับมติของทีไประชุม
ภายหลังการประชุม
ํ. ตຌองตรวจรางรายงานการประชุม
๎. ตຌองพรຌอมทีไจะลงมือปฏิบัติตามมติทีไประชุมยางจริงจัง

ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ. การทางานของระบบชຌา ละ error บอย
๎. ขัๅนตอนวิธีการ฿ชຌงานยุงยาก ซับซຌอน
๏. อกสารทีไ scan สงทางระบบ e-document ลຌว หนวยงานจຌาของรืไองกใจัดสงอกสารป็น
paper มายังคณะ/หนวยงานอีกครัๅง ทา฿หຌการลงรับอกสารซๅาซຌอน
๐. การจัดสงอกสาร จะตຌองสงเปยังหนวยงานระดับ กอง/คณะ/ศูนยຏ/สถาบัน/สานัก
ละวิทยาลัย จะสงอกสารเปยังหนวยงานยอยระดับ งาน/ฝຆาย/ภาควิชา ดยตรงเมเดຌ
๑.อกสารทีไสงถึงตัวบุคคลดยตรง บุคคลนันๅ เมสามารถตอบกลับอกสารผานทาง
ระบบเดຌ
๒. มนูหนังสือทีไสงออกตางคณะบางครัๅง เมสดงรายการอกสารทีไหนวยงานจัดสงออกเปตางคณะ
ทา฿หຌเมสามารถดึงอกสารกลับพืไอทาการกຌเขหรือยกลิกเดຌ
๓.อกสารทีไคณะ/หนวยงานสงคืน หนวยงานจຌาของรืไองทีไจัดสงจะเมสามารถทราบเดຌวามีอกสาร
สงคืน พราะเมมีสัญลักษณຏหรือขຌอความ฿ด โ จຌงวามีอกสารตีกลับ
๔. อกสารทีไเดຌรับบางครัๅงเมสามารถปຂดอานพืไอทาการลงรับ/สงคืนเดຌ ดังภาพขຌางลาง

ทา฿หຌมนูอกสารยังเมลงรับจะมีรืไองทีไเมเดຌลงรับคຌางทีไหนຌาจอ
๕. ระบบอกสารอิลใกทรอนิกสຏ (e-document) สาหรับผูຌรับ-สงอกสาร มีมนูรายงานการลงรับ
อกสาร ตเมมีมนูรายงานการสงอกสาร
ํ์. ผูຌรับ-สงอกสาร ลงรับอกสารลຌวจัดสง฿หຌผูຌสัไงการคนทีไ แ ฿นวันทีไ แ่ กรกฎาคม โ55เ มืไอผูຌสัไง
การคนทีไ แ ขຌา฿ชຌระบบงานพืไอตรวจสอบอกสารรอสัไงการ฿นวันดียวกัน ตเมม฿ี หຌ
สัไงการ ซึไงมืไอขຌาเปตรวจสอบ฿นวันถัดเปพบวามีอกสารขຌามารอ฿หຌสัไงการ ิรับอกสารขຌามวันี

ํํ.อกสารจຌงวียนทีไสง฿หຌคณะ/หนวยงาน ทีไกีไยวขຌองดานินการ มืไอคณะ/หนวยงานลงรับ
อกสาร ลือก สง จะเมสามารถอานคาสัไงการเดຌจากชอง การดานินการอกสาร จะตຌองเปปຂดดูทีไสຌนทาง
ทา฿หຌการทางานหลายขัๅนตอน
ํ๎. คณะ/หนวยงาน จຌงวียนอกสารซๅาซຌอน ิรืไองดียวกันสงมาจากหนวยงานตางกันี
ํ๏. บางคณะ/หนวยงาน ฿ชຌวิธีการสัไงพิมพຏ ิprint) อกสารพืไอนาสนอสัไงการ ิเมดานินการทาง
ระบบี
ํ๐. ปรกรมมอรຏผูຌพัฒนาระบบอยูทีไวิทยาขตหาด฿หญ มืไอระบบมีปัญหาทา฿หຌการกຌเขเมสะดวก
ลาชຌา
นวทางการกຌเข
ํ. มืไอมีอกสารสงถึงตัวบุคคลดยตรง ละบุคคลนัๅนตຌองการจะตຌตอบอกสารทางระบบ฿หຌพิมพຏ
ขຌอความลง฿นช อง พิไมความหใน/คาตอบสวนตัว คลิกปุຆม บันทึกละปຂด ลຌวจຌงผูຌหนຌาทีไรับ -สงอกสารของ
ภาควิชา/ฝຆาย ฿หຌดานินการจัดสงอกสารเปยังจຌาของรืไองพืไอทราบหรือดานินการตอเป
๎. อกสารทีไหนวยงานสนอสัไงการรียบรຌอยลຌว ละจัดสงจຌงวียนคณะ/หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองดานินการ คณะ/หนวยงานทีไรับอกสารสามารถอานคาสัไงการดยคลิกทีไ สຌนทาง ละคลิกทีไชืไ อ
หนวยงานทีไจัดสงอกสาร จะปรากฏหนຌาตางพืไออานคาสัไงการของอกสารรืไองนัๅน
๏. หากคณะ/หนวยงาน ตຌองการทราบวามีอกสารสงคืน ิตีกลับี มาหรือเมนัๅน ฿หຌเปตรวจสอบทีไมนู
อกสารตีกลับ
๐. อกสารทีไผูຌสัไงการเดຌสัไงการลຌว ละสงกลับเปยังผูຌรับ -สงอกสารของงานทีไนาสนอ หากตຌองการ
กຌเขขຌอความคาสัไงการ ฿หຌผูຌสัไงการอกสารเปคຌนหาอกสารทีไ มนูอกสารสัไงการลຌว ละลือกคลิกปุຆม ดึงอกสาร
กลับ ิถวดียวกับชืไอรืไ องทีไตຌองการกຌเขคาสัไงการี อกสารรืไองนัๅนจะเปปรากฏทีไมนูอกสารรอสัไงการ พืไอ
ดานินการสัไงการ฿หมอีกครัๅง ิทัๅงนีๅอกสารรืไองนัๅนผูຌรับ-สงของงานจะตຌองเมเดຌดานินการ฿ด โ กับอกสารี
ขຌอสนอนะ
ํ. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบงาน฿หຌสมบูรณຏ ครบถຌวนยิไงขึๅน ละลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยลง
๎. การอานคาสัไงการของอกสาร ควรจะสดงทีไหนຌาตาง การดานินการอกสาร ดຌวย เม฿ชตຌองเป
ปຂดอานทีไสຌนทางอยางดียว
๏. ควรมีสญ
ั ลักษณຏจຌงตือนหรือขຌอความ฿ด โ บงบอกมืไอมีอกสารตีกลับมา
๐. ควรพิไมติม฿หຌมนูอกสารถึงตัวทาน สามารถตຌตอบกลับอกสารเปถึงผูຌรับ-สงเดຌ
๑. การจัดสงอกสาร ควรจัดสง฿หຌฉพาะหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๒. จัดประชุมหารือพืไอทาความตกลงละหานวทางปฏิบัติ฿นรืไองการจัดสงอกสาร
๓. ควรประชาสัมพันธຏการ฿ชຌระบบอกสารอิลใกทรอนิกสຏ฿หຌครอบคลุมบุคลากรทุกฝຆาย
๔. ควรจัดอบรมวิธีการ฿ชຌระบบงาน฿หຌกบุคลากรทุกคน
การรับหนังสือ

การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากสวนราชการ หนวยงานอกชนละบุคคล
ซึไงมีมาจากภายนอกละภาย฿น หนังสือทีไรับเวຌลຌวนัๅนรียกวา หนังสือรับ การรับหนังสือมีขัๅนตอนการปฏิบัติ
ดังนีๅ
ํจัดลาดับความสาคัญละความรงดวนของหนังสือ พืไอดานินการกอนหลังละตรวจความ .
ถูกตຌองของอกสาร หากเมถกู ตຌอง฿หຌติดตอสวนราชการจຌาของรืไองหรือหนวยงานทีไสงออกหนังสือ พืไอดานินการ
฿หຌถูกตຌองละบันทึกขຌอบกพรองเวຌป็นหลักฐาน
๎การประทับตรารับหนังสือทีไมุมบนดຌานขวาของหนังสือ ดยกรอกรายละอียดดังนีๅ .
ลขรับ ฿หຌลงลขทีรไ ับตามลาดับทะบียนหนังสือรับ ํ.๎
วันทีไ ฿หຌลงวันทีไ ๎.๎ดือน ป ทีไรับหนังสือ
วลา ฿หຌลงวลาทีไรับหนังสือ ๏.๎

บบตรารับหนังสือ

ิชืไอสวนราชการี
ลขทีไรับ...............
วันที.ไ ....................
วลา.....................

๏ .ลงทะบียนรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับ ดยกรอกรายละอียด ดังนีๅ
.ทะบียนหนังสือรับ วัน ดือน พ ํ.๏ศ฿หຌลง วัน ดือน ป ทีไลงทะบียน .
ลขทะบียนรับ ฿หຌลงลขลาดับของทะบียนหนังสือรับรียงลาดับติดตอกันเป ๎.๏
ตลอดปปฏิทินลขทะบียนของหนังสือรับจะตຌองตรงกับลขทีไ฿นตรารับหนังสือ

ทีไ ฿หຌลงลขทีไของหนังสือทีไรับขຌามา ๏.๏
ลงวันทีไ ฿หຌลงวันทีไ ดือน ป ของหนังสือทีไรับขຌามา ๐.๏
จาก ฿หຌลงตาหนงจຌาของหนังสือหรือชืไอสวนราชการหรือชืไอบุคคล฿นกรณีทีไเมมี ๑.๏
ตาหนง
ถึง ฿หຌลง ๒.๏ตาหนงของผูຌทีไหนังสือนัๅนมีถึง หรือชืไอสวนราชการหรือชืไอบุคคล฿น
กรณีทีไเมมีตาหนง
รืไอง ฿หຌลงชืไอรืไองของหนังสือฉบับนัๅน ฿นกรณีทีไเมมีชืไอรืไอง฿หຌลงสรุปรืไองยอ ๓.๏
การปฏิบตั ิ ฿หຌบันทึกการปฏิบัติกีไยวกับหนังสือฉบับนัๅน ๔.๏
หมาย ๕.๏หตุ ฿หຌบันทึกขຌอความอืไน฿ด ิถຌามีี

บบทะบียนหนังสือรับ
ทะบียนหนังสือรับ

ลข
ทะบียนรับ

ทีไ

วันที.........
ไ
.ศ.พ.........ดือน............

ลงวันทีไ

จาก

ถึง

รืไอง

การ
ปฏิบัติ

หมายหตุ

๐. จัดยกหนังสือทีไลงทะบียนรับลຌว สง฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดานินการ
ดย฿หຌลงชืไอหนวยงานทีไรับหนังสือนัๅน฿นชองการปฏิบัติ ถຌามีชืไอบุคคลหรือตาหนงทีไกีไยวขຌองกับการรับหนังสือ
฿หຌลงชืไอตาหนงเวຌดຌวย
การสงหนังสือทีไลงทะบียนเป฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองดานินการตามขัๅนตอน ดย฿ชຌสมุดสง
หนังสือหรือ฿หຌผูຌรับหนังสือลงชืไอละวัน ดือน ป ทีไรับหนังสือเวຌป็นหลักฐาน฿นทะบียนหนังสือรับ
การดานินการตามขัๅนตอนนีๅจะสนอผานผูຌบังคับบัญชาผูຌ฿ดหรือเม ฿หຌป็นเปตามทีไหัวหนຌาสวน
ราชการกาหนด
ถຌาหนังสื อรับ นัๅนจะตຌอ งดานิน รืไอ ง฿นหนว ยงานนัๅน อง จนถึงขัๅ นเดຌ ตอบหนัง สือเปลຌ ว ฿หຌ
ลงทะบียนวาเดຌสงหนังสือออกลขทีไทีไทา฿ด วัย ดือน ป฿ด
๑การรับหนังสือภาย฿นสวนราชการดียวกัน มืไอผูຌรับเดຌรับหนังสือจากหนวยงานสารบรรณ .
กลางลຌว ฿หຌปฏิบัติตามวิธีการทีไกลาวขຌางตຌนดยอนุลม

การปฏิบัติกีไยวกับอกสารลับ
ํ.

การลงทะบียนอกสารลับ

สวนราชการตຌองลงหลักฐาน฿นทะบียนอกสารลับ พืไอควบคุมการรับ การดานินการ การสง
การกใบรักษา ละจกจายอกสารลับ ฿หຌป็นเปดยถูกตຌองละ฿หຌหัวหนຌาสวนราชการดังกลาวตงตัๅงบุคคลทีไ
เดຌรับความเวຌวาง฿จละเดຌผานการตรวจสอบประวัติ ละพฤติกรรมตามชัๅนความลับทีไ จาป็นตຌองปฏิบัติป็น
จຌาหนຌาทีไควบคุมรับผิดชอบรียกวา นายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ ละ ผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสาร
ลับ ของสวนราชการนัๅน
หากมีความจาป็นกใ฿หຌตงตัๅงนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับละผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสาร
ลับของสวนราชการนัๅน฿นระดับรองลงมาเดຌ ดย฿หຌอยู฿นดุลยพินิจของหัวหนຌาราชการดังกลาว฿นวรรครก
๎. ครืไองหมายสดงชัๅนความลับ
การสดงชัๅนความลับของอกสารทีไป็นความลับ ดยปกติ฿หຌประทับหรือขียน
ตัวอักษรตามชัๅนความลับทีไกึไงกลางหนຌากระดาษทัๅงดຌานบนละดຌานลางของทุกหนຌาอกสารทีไมีชัๅนความลับนัๅน
ตัวอักษรตຌอง฿หຌสดงเวຌทีไหนຌารก฿นลักษณะชนดียวกัน ถຌาอกสารนัๅนยใบป็นลมขຌาปก฿หຌทาครืไองหมาย
ดังกลาว ทีไดຌานนอกของปกหนຌาปกหลังดຌวย ถຌาป็นภาพขี ยนผนทีไละผนภูมิ ฿หຌประทับหรือขียนอักษร
สดงชัๅนความลับ฿นลักษณะดียวกันกับอกสารทีไกลาวมาลຌว ละสดงเวຌ฿กลຌชืไอภาพหรือมาตราสวนดຌวย ดย
฿หຌชัๅนความลับนัๅนปรากฏหในเดຌดนชัด ถຌาอกสารนัๅนมຌวนหรือพับเดຌกใ฿หຌสดงชัๅนความลับเวຌ฿หຌปรากฏหในเดຌ
ขณะทีไอกสารนัๅนมຌวนหรือพับอยูดຌวย
๏. การรับหนังสือลับ
การรับอกสารชัๅนลับทีไสุดละลับมากทีไจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿น ระบุชืไอบุคคล
฿ดบุคคลหนึไงดยฉพาะ หรือระบุชืไอพรຌอมกับระบุตาหนง ฿หຌบุคคลนัๅนหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌนัๅนดยตรง
ป็นผูຌปຂดซองละลงชืไอ฿น฿บรับอกสารลับ ละนาอกสารเปลงทะบียนอกสารลับหรือนาสนอผูຌชวยนาย
ทะบียนขຌอมูลขาวสารลับสียกอน จึงดานินการตอเปเดຌถຌาป็นกรณีรงดวนอาจดานินการเปกอนลຌว฿หຌนามา
ลงทะบียน
ถຌาจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึงตาหนงกใ฿หຌผูຌครองตาหนงหรือผูຌทีไเดຌรับมอบหมายจากผูຌ
ครองตาหนงนัๅน หรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ หรือผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับทีไมีสิทธิ์ขຌาถึง
อกสารลั บ ทีไ สุ ด ละลั บ มาก ป็ น ผูຌ  ปຂ ด ซองละลงชืไ อ ฿น฿บรั บ อกสารลั บ ละ฿หຌ ผูຌ ด านิ น การลงทะบี ย น
ชนดียวกัน

฿นกรณีทีไผูຌเดຌรับมอบหมายหรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับป็นผูຌลงชืไอ฿น฿บรับอกสารลับละ
ลงทะบียนลຌว฿หຌปฏิบัติ ดังนีๅ
นาอ ิํีกสารลับทีไสุดละลับมากนัๅนสงมอบดยตรง฿หຌกบุคคลทีไถูกระบุชืไอดยรใวตถຌาป็น
อกสารทีไระบุตาหนงลຌว กใอาจพิจารณามอบ฿หຌกสวนราชการทีไมีหนຌาทีไดานินการ฿นขัๅนตຌนทนบุคคลทีไถูก
ระบุตาหนงนัๅนดานินการดวนเดຌ
฿นกรณีทีไบุคคลทีไอกสารลับนัๅนระบุชื ิ๎ีอหรือตาหนง ยังเมสามารถดานินการตออกสารเดຌ
฿นทันที ฿หຌนาอกสารลับทีไสุดหรือลับมากนัๅนมากใบเวຌตามระบียบการกใบรักษาอกสารลับทีไสุดละลับมาก
อกสารชัๅนลับทีไจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึงตาหนง฿หຌบุคคลทีไครองตาหนงนัๅนหรือผูຌทีไ
เดຌรับมอบหมายหรือนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับ หรือผูຌชวยนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับป็นผูຌปຂดซองละลง
ชืไอ฿น฿บอกสารลับ ถຌาจาหนຌาซองหรือซองชัๅน฿นระบุถึงบุคคลหนึไงดยฉพาะ หรือระบุชืไอพรຌอมตาหนง ลຌว฿หຌ
ผูຌถูกระบุชืไอทีไหนຌาซองหรือผูຌเดຌรับมอบหมายดยตรงทานัๅนป็นผูຌปຂดละลงชืไอ฿น฿บรับอกสารลับ สาหรับ
อกสารชัๅนลับ ทีไ฿สซองชัๅนดียว฿หຌ จຌาหนຌาทีไผูຌปຂดซองอกสารนัๅน฿หຌกนายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับหรือผูຌชวย
นายทะบียนขຌอมูลขาวสารลับทันที
฿นกรณีทีไมีระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการ กาหนดวิธีปฏิบัติกีไยวกับงานสาร
บรรณเวຌประการ฿ด ฿หຌถือปฏิบัติตามนัๅน ปรดดูรายละอียด฿นระบียบวาดຌวยการรักษาความลับของทางราชการี
ิ฿นภาคผนวกทຌายหนังสือลมนีๅ

การจายหนังสือ
การขายหนังสือภาย฿นสวนราชการหรือหนวยงาน คือ การจายรืไอง฿หຌจຌาหนຌาทีไผูຌกีไยวขຌอง
เดຌ ก หัวหนຌาฝຆาย หั วหนຌางาน ละผูຌปฏิ บัติ เดຌรับ ทราบรืไองราวทีไ จะตຌ องดานินการละจายรืไอง฿หຌ ก
จຌาหนຌาทีไ จຌาของรืไอง พืไอนาเปปฏิบัติ มีนวปฏิบัติดังนีๅ
ํ มืไอจຌาหนຌาทีไรับ .– สง นาฟງมหนังสือขຌา฿หมจากผูຌบังคับบัญชาหรือผูຌเดຌรับมอบหมายเป
มอบ฿หຌหัวหนຌางานธุรการ หัวหนຌางานสารบรรณ หรือผูຌเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌจายรืไอง มืไอพิจารณาบันทึก
จายรืไองลຌวจຌาหนຌาทีไรับเปมอบ฿หຌกหนวยงานจຌาของรืไอง ซึไงจะป็นผูຌจายรืไอง สง นาหนังสือขຌา฿หมหลานัๅนู
฿หຌกจຌาของรืไองดานินการ ดย฿หຌลงชืไอรับหนังสือ฿นทะบียนหนังสือรับเวຌป็นหลักฐาน
๎การจายรือไ งตຌองจายทันที ฿หຌทันกาหนดวลา .

๏ มืไอพิจารณาหนังสือกอนจายลຌวหในวารืไอง฿ดมีความสาคัญ ควร ผูຌมีหนຌาทีไจายรืไอง .
บันทึกชวยจาพืไอสามารถติดตามรืไองเดຌทันวลา

หมายหตุ

การจายหนังสือสาหรับสถานศึกษา฿หຌถือปฏิบัติดยยึดหลักการละนวทาง
ปฏิบัติตามทีไเดຌกลาวเวຌนีๅดยอนุลม

ขัๅนตอนการดินหนังสือราชการ
ขัๅนตอนการดินหนังสือราชการดยปกติจะสามารถบงออกเดຌป็น ๎ ลักษณะ
ลักษณะทีไ ํ ขัๅนตอนการดินหนังสือ฿นกระบวนการรับขຌา ดยริไมจากการรับขຌาของจຌาหนຌาทีไ
รับ – สง ละมีการปฏิบัติของจຌาหนຌาทีไ ละผูຌบริหาร ทา฿หຌกิดขัๅนตอนการดินหนังสือตามลาดับ จนถึง
จຌาหนຌาทีไจຌาของรืไองป็นผูຌปฏิบัติ ชนนีๅรียกวา ขัๅนตอนของหนังสือขຌาตามผนภูมิ ทีไ ํ
ลักษณะทีไ ๎ ขัๅนตอนการดินหนังสือ฿นกระบวนการสงออก ดยริไมจากจຌาหนຌาทีไจຌาของรืไอง
รับรืไองจากผูຌจายหนังสือมาดานินการหรืออาจริไมจากการป็นจຌาของรืไองผูຌปฏิบัติป็นริไมรก กใเดຌ฿น ิตຌนรืไองี
การดานินการป็นขัๅนตอนตามลาดับจนถึงการสงออกดูจากผนภูมิทีไ ๎
กระบวนการดินทางหนังสือราชการทีไปฏิบัติอยู฿นระหวางป หนังสือจะตຌองอยู฿นฟງมกใบ
ระหวางปจนถึงสิๅนป มีการกใบ ละการทาลายป็นขัๅนตอนสุดทຌาย จัดป็นขัๅนตอนการการดินทางหนังสือ
ราชการครบกระบวนการตามผนภูมิทีไ ๏

การ฿ชຌตราครุฑ
1. การ฿ชຌตราครุฑ ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด - ตัวครุฑสูง 3 ซนติมตร - ตัวครุฑสูง 1.5 ซนติมตร
ตราชืไอสวนราชการทีไ฿ชຌป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซຌอนกันสຌนผานศูนยຏกลาง วงนอก 4.5
ซนติมตร วง฿น 3.5 ซนติมตร ลຌอมครุฑ
2. การสนอหนังสือ 1. การสนอหนังสือ คือการนาหนังสือราชการทีไจຌาหนຌาทีไดานินการสรใจลຌวสนอ
ตอ ผูຌบังคับบัญชาพืไอพิจารณาตรวจกຌเข บันทึก สัไงการ ทราบ หรือลงนาม อยาง฿ดอยางหนึไงพืไอ฿หຌ
ราชการ นัๅน โ ดานินตอเปตามสายงานจนสรใจสิๅน 2. วิธีสนอหนังสือ มืไอจຌาหนຌาทีไผูຌรวบรวมรืไอง
สนอซึไงดยปกติเดຌกจຌาหนຌาทีไ สารบรรณ ควรนะนา฿หຌจຌาหนຌาทีไยกหนังสือทีไจะสนอออกป็น
ประภท โ พือไ ฿หຌสามารถจัดลาดับ ความสาคัญของหนังสือทีไตຌองดานินการ ชน รืไองดวน รืไองพืไอ
ทราบ รืไองสัไงการ รืไองพิจารณา ถຌาสามารถทาเดຌควร฿หຌยกฟງมสนอตามประภทรืไองดังกลาว
ดยฉพาะรืไองดวนควรยกละขียน ตัวอักษรดวนปຂดหนຌาปกฟງมสนอ฿หຌหในชัดจน

จัดระบบงานอกสารอยางมืออาชีพ
ผูຌทีไมีหนຌาทีไจัดการกับงานอกสารกอง ต มักจะปวดหัวกับการคຌนหาอกสารทีไตຌองการ บอยครัๅง฿นวลาทีไ
ตຌองการหาอกสารกลับหาเมจอ ทัๅงทีไจาเดຌวาพิไงหในมันอยูตรงนีๅ ตรงนัๅน ความยุงหยิงวุนวายบนตຍะทางานทา฿หຌ
ชีวิตของรายุงหยิงตามเปดຌวยถึงวลาลຌวทีไจะปรับปลีไยนชีวิตสีย฿หม ฿หຌงายละสะดวกสบายยิไงขึๅนมาริไมตຌนจัด
ระบียบอกสาร พืไอพิไมประสิทธิภาพ฿นการทางานอกสารกันดีกวา
1. การจัดระบบการขຌา – ออก ของอกสาร ควรจัดตຍะทางานรียง ลาดับกันตามลาดับของอกสารทีไ
จะตຌองผาน ละ฿หຌอยู฿กลຌกัน พืไอทา฿หຌการเหลของอกสารป็นเปเดຌสะดวกละรวดรใว พยายามจัด฿หຌขัๅนตอน
ของอกสาร ผานตຍะตาง โ ฿หຌนຌอยทีไสุด ฿นลักษณะของการบริการจุดดียว ิONE-POINT SERVICE) จะทา฿หຌ
สามารถทางานเดຌสะดวกรวดรใวยิไงขึๅน สามารถลดความสับสน฿นการสงอกสาร ละการติดตองาน฿หຌลดลงเดຌ









2. การจัดฟ้มอกสาร
การยกประภทของอกสาร อกสารตาง โ สามารถยกออกเดຌป็น อกสารทีไ฿ชຌประจา อกสารทีไ฿ชຌตาม
ชวงวลา ละอกสารทีไ฿ชຌ฿นกรณีพิศษ การจัดกใบอกสารประภทตาง โ นัๅน มีวิธีการดังนีๅ
ฟງมอกสารที฿ไ ชຌประจา ฿หຌจัดเวຌ฿นชัๅนทีไอยู฿กลຌกับผูຌ฿ชຌมากทีไสุด ละจัด฿หຌอยู฿นระดับสูงจากขาถึงบาของผูຌ฿ชຌ
จะทา฿หຌการหยิบ฿ชຌละจัดกใบทาเดຌสะดวก รวดรใว เมกิดอันตรายตอรางกายดຌวย
ฟງมอกสารที฿ไ ชຌประจา ฿หຌจัดเวຌ฿นชัๅนทีไอยู฿กลຌกับผูຌ฿ชຌมากทีไสุด ละจัด฿หຌอยู฿นระดับสูงจากขาถึงบาของผูຌ฿ชຌ
จะทา฿หຌการหยิบ฿ชຌละจัดกใบทาเดຌสะดวก รวดรใว เมกิดอันตรายตอรางกายดຌวย
การจัดอกสารป็นหมวดหมู มืไอบงประภทของอกสารเดຌลຌว กในามาจัดป็นหมวดหมู ดยระบุป็น
ตัวอักษร, ตัวลข หรือ฿ชຌสีของฟງมทีไตกตางกัน หรือ฿ชຌทปสีติดทีไสันฟງม จะทา฿หຌการคຌนหาละการจัดกใบ
ป็นเปเดຌสะดวกละรวดรใวมากขึๅน
การจัดรียงฟງม฿หຌอยูตามลาดับ฿นชัๅนกใบ การจัดกใบฟງมขຌาชัๅนกใบ อาจจะมีการรียงหมายลข หรือ฿ชຌวิธีขีด
สຌนทยง จากฟງมรกจนถึง ฟງมสุดทຌาย จะทา฿หຌการจัดกใบฟງมขຌาทีไนัๅน ถูกตຌองรวดรใว ฟງมเหนทีไอยูผิดทีไ
จะรูຌเดຌทันที ละสามารถอากลับคืนทีไดิมเดຌงาย
การจัดทาฟງมดัชนี ิIndex File) ป็นฟງมทีไระบุรายละอียดของหมวดหมู อกสาร ซึไงอาจกาหนดป็นกลุม
ตัวลขหรือป็นกลุมตัวอักษร ทัๅงหมายลขของฟງมอกสารละหมายลขของตูຌกใบอกสาร ซึไงฟງมดังกลาวจะ
บอกวาอกสารหมวดหมู฿ด ถูกกใบเวຌ ณ ที฿ไ ด มืไอตຌองการอกสารกใพียงตปຂดหาทีไฟງม ดัชนี กใสามารถเปหา
อกสารทีไตຌองการเดຌสะดวกละรวดรใว ลดวลา฿นการคຌนหา

3. บบฟอร์มตาง โ ควรจะมีการทบทวนรูปบบของอกสารตาง โ อยูสมอ อาจจะกาหนดระยะวลาทีไ
นนอน฿นการทบทวนอกสาร ชน ปละครังๅ หรือสองปตอครัๅง พราะบบฟอรຏมทีไ฿ชຌงานนาน โ มักมีชองทีไติม

ขຌอความตาง โ ทีไเมหมาะสม เมจาป็น เมหมาะกับสถานการณຏหรือมีมากกินเป ควรมีการกຌเข฿หຌกะทัดรัด ฿ชຌ
งานเดຌสะดวกรวดรใว ละสิๅนปลืองกระดาษนຌอยทีไสุด
4. การจัดทารายงานตาง โ ควรจัดทา฿หຌสนองตอความตຌองการของผูຌ฿ชຌ นืๅอหารายงานควรจะสัๅนละ
ตรง จุดประสงคຏทีไสุด พืไอทีไผอูຌ านสามารถจับ฿จความเดຌรวดรใว ละถຌาเมจาป็นลຌว เมควรทารายงานกินความ
จาป็น
5. จัดระบียบตูຌอกสารละตຍะทางาน ควรมีการจัดระบียบละทาความสะอาดอยาง นຌอยดือนละครัๅง
ดยการขจัดสิไงของทีไเมจาป็น จัดยกของทีไจาป็น฿หຌป็นระบียบ ตูຌอกสารละลิๅนชักตຍะทางาน มักมีสิไงของทีไเม
จาป็นอยูสมอ หรือบางทีกใมีมากกินความจาป็นตอการ฿ชຌงาน จึงควรมีการจัดการทิๅงบຌางตาม สมควร สาหรับ
ตຍะทางานนัๅนควรมีการจัดระบียบทุกครัๅงหลังลิกงานประจาวัน
การจัดอกสาร฿หຌขຌาทีไขຌาทาง กใหมือนกับการจัดการกับชีวิต฿หຌมีระบียบ คุณจะพบวา ถຌาคุณเมตຌอง
สียวลาเปกับการคຌนหาอกสาร คุณจะเดຌวลากลับคืนมาเมนຌอยชียวละ

7 นวคิดกระตุຌนความคิดสรຌางสรรค์฿หຌกิดขึๅน฿นองค์กร
ราชืไอวาตຌองมีวันทีไสมองเมทางาน ความคิดสรຌางสรรคຏเมบงั กิด หรือคຌนหาเอดียดดดนละตกตางจากคูขง
เมเดຌ ดยฉพาะถຌาคุณอยูฝຆายทีไตຌอง฿ชຌความคิดสรຌางสรรคຏตลอดวลา อาทิ ชน ฝຆายการตลาด ครีอทีฟฆษณา
ฯลฯ ง฿นความป็นจริงลຌว ความคิดสรຌางสรรคຏป็นสิไงทีไสามารถบมพาะขึๅนมาเดຌ ละป็นรืไองทีไทุกคน฿นองคຏกร
สามารถชวยกันเดຌ
ถຌาคุณมีตาหนงป็นหัวหนຌางาน หนຌาทีไสาคัญคือการกระตุຌน฿หຌพนักงานกิดรงบันดาล฿จ ละพรຌอมจะขับคลืไอน
องคຏกรง฿หຌกຌาวหนຌา

7 นวคิดงายโ ป็นนวทาง฿นการสรຌางพนักงานทีไตใมเปดຌวยความคิดสรຌางสรรคຏ ดังนีๅ
1. ปิดกวຌางพืไอการปลีไยนปลง
หากตຌองการสรຌางพนักงานทีไตใมเปดຌวยความคิดสรຌางสรรคຏ สิไงทีไสาคัญมากคือตຌองปຂด฿จ฿หຌกวຌาง ละลิกยึดติดกับ
การทางานรูปบบกา พราะวิธีการทีไคย฿ชຌลຌวเดຌผลดี เมเดຌปลวาจะ฿ชຌเดຌเปตลอด ดังนัๅนตຌอง฿หຌวลากับทีมงาน
฿นการทดลองทาสิไง฿หมโ ละกลຌาสีไยงทีจไ ะลຌมหลวบຌาง ดยอยาลืมวา เอดียจຎงโ ทีไกิดขึๅนบนลก฿บนีๅ กวาจะ
เดຌมากใตຌองลกกับการลองผิดลองถูกมานับครัๅงเมถຌวน
2. กาหนดป้าหมาย ตเมกาหนดวิธีการ
ถຌามัวตคอยกากับวาพนักงานตຌองทาอะเรบຌาง ลຌวจะคาดหวัง฿หຌเดຌงานหรือผลลัพธຏทีไ ปลก฿หมจากพนักงานเดຌ
อยางเร ดังนัๅนสิไงทีไควรทาคือ การบอก฿หຌพนักงานขຌา฿จถึงปງาหมาย พรຌอมปຂดอกาส฿หຌพนักงานสนอนว
ทางการทางานทีไตกตาง ตสามารถเปถึงปງาหมายเดຌชนกัน ซึไงการทาบบนีๅอาจเดຌหในนวคิดดีโ ทีไเมคย
คาดคิดมากอนลยกใเดຌ
3. สรຌางคานิยมหงการสรຌางสรรค์ พรຌอมปลูกฝังขຌาเป฿นทีม
การสรຌางคานิยมหงการสรຌางสรรคຏป็นสิไงสาคัญมาก พราะถือป็นตัวกาหนดนวทางการทางาน฿หຌพนักงานทุก
คน ชน ฿สความคิดสรຌางสรรคຏลงเป฿นทุกชินๅ งาน ดยหัวหนຌาหรือองคຏกรตຌองหมัไนสืไอสาร฿หຌพนักงานเดຌตระหนัก
ละรับรูຌ ซึไงสามารถทาเดຌดยการทา฿หຌหในป็นบบอยาง ตลอดจนคอยกระตุຌน฿หຌทุกคนยึดถือนวคิดนีๅ฿นการ
ทางานอยูสมอ
4. สรຌางบรรยากาศหงความคิดสรຌางสรรค์
บรรยากาศ฿นการทางานป็นอีกสิไงหนึไงทีไจะชวยกระตุຌน฿หຌกิดความคิดสรຌางสรรคຏ ชน การตกตงออฟฟຂศ฿หຌมี
สีสันสด฿ส มีหอຌ งนัไงลน฿หຌพนักงานเดຌผอนคลาย฿นยามทีไ ครียด หรือมีกจิ กรรมสนุกโ ฿หຌพนักงานรวมกันทา อาทิ

฿หຌพนักงานชวยกันตกตงตຍะทางานตามทศกาล ดย฿หຌรางวัลกับผูຌทีไมีความคิดสรຌางสรรคຏทสีไ ุด หรือบางองคຏกร
อาจ฿ชຌวิธี฿หຌพนักงานออกมาบอกลารืไองราว เมวาจะป็นขาวสาร ทคนลยี ทรนดຏ฿หมโ ของลก ตลอดจน
รืไองราวทีไสรຌางรงบันดาล฿จ ซึไงวิธีการนีๅยังป็นหมือนการอัพดทความรูຌ฿หมโ ฿หຌกับพนักงานคนอืไนดຌวย
5. ระดมสมองประลองปัญญากันอยางสรຌางสรรค์
การลกปลีไยนความคิดหในอาจจะฟังดูป็นรืไองธรรมดาทีไ฿ครกใ฿ชຌกันวลาทีไตຌองการเอดีย฿หมโ ตหัวหนຌาหรือ
องคຏกรตຌองสืไอสาร฿หຌทุกคนรูวຌ าการสนอความคิดหในเมมคี าตอบทีไถูกหรือผิด ยิไงคนสนอความคิดมากทาเหร ยิไง
ดีกวาเมมี฿ครสนอลย นอกจากนีๅตຌอง฿ส฿จรายละอียด฿นรืไองลใกโ ดຌวยชนกัน พราะบางครัๅงความคิดหในทีไฟังดู
ลຌวเมนาสน฿จ ฿นอนาคตอาจกลายมาป็นชิๅนสวนสาคัญของสุดยอดเอดียกใเดຌ สุดทຌายคือสริมเดຌตอยาติ พราะ
ถຌาเมชอบ฿นสิไงทีไพนักงานนาสนอลຌวติทันที คงเมมีพนักงานคนเหนกลຌาสดงความคิดหในออกมาอีกนนอน
ดังนัๅนสิไงทีไควรทาคือพยายามถาม฿นสิไงทีไยังสงสัย ละนาเอดียหลานัๅนเปสริมหรือตอยอด
6. อยารีบดวนตัดสิน฿จ ฿หຌมองหาความคิดอืไนมาปรียบทียบสมอ
หลายครัๅงทีไพนักงานมักจะพลาดอกาส฿นการสรຌางผลงานทีไดีกวาเดຌ พียงพราะหัวหนຌาหรือองคຏกรรีบตัดสิน฿จ
ดังนัๅนควรมองหาหรือนาความคิดอืไนมาปรียบทียบพิไมติม ตบางสถานการณຏทีไตຌองการความรีบดวนกใอาจจะ฿ชຌ
วิธีนีๅเมเดຌ ซึไงกใตຌองปรับ฿ชຌกันเปตามความหมาะสม
7. อยาปลอย฿หຌพนักงานจมอยูกับสิไงดิมโ นานกินเป
บางครัๅงการอยู฿นบรรยากาศหรือการทางานรวมกับคนดิมโ กใอาจจะทา฿หຌพนักงานขาดความคิดสรຌางสรรคຏเดຌ
พราะภายนอกยังมีอีกหลายสิไงมากมาย฿หຌออกเปจอละศึกษาคຌนควຌา ดังนัๅนหากหัวหนຌาหรือองคຏกรสามารถ฿หຌ
พนักงานออกเปปຂดลกทัศนຏ ชน การเปศึกษาดูงาน อาจทา฿หຌพนักงานเดຌนวคิด฿หมโ ละนากลับมา฿ชຌกับการ
ทางาน฿นองคຏกรเดຌ

