บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
เลขานุการ คือ การทางานตามที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ รอบรู้ ทั้งงานในหน้าที่ของ
ตนเองและงานของหน่ ว ยงาน โดยงานที่ ก าหนดของงานเลขานุ ก ารคื อ อ านวยความสะดวก แบ่ ง เบา
ภาระหน้าที่ และส่งเสริมงานของผู้บังคับบั ญชา ซึ่งเลขานุการจะต้องทราบบทบาทหน้าที่ของตน เพื่อที่จะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทที่ได้รับอย่างเหมาะสมจึงจะเป็นการส่งเสริมการทางานของผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงาน องค์กรขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก เลขานุการจึงเป็นตัวหลักสาคัญที่จะทาให้งานของหน่วยงาน
ดาเนินไปได้อย่างราบรื่น
หน้าที่ของเลขานุการ
โดยทั่วไปเลขานุการ มีหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้
1. งานในหน้ าที่หรืองานประจา (Routine Operation) เป็นงานที่เป็นหน้าที่ ห ลั กของ
เลขานุการ จะต้องปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ
 ดูแลรับผิดชอบหนังสือเข้า-ออก จัดลาดับความสาคัญ ตรวจสอบความ ถูกต้องของ
ตัวอักษร และรูปแบบหนังสือก่อนนาเสนอให้ผู้บริหารลงนาม
 รับ คาสั่ งจากผู้บั งคับบัญชา ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคาสั่งโดยตรง จากบันทึกสั่งงาน
จากทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือการสื่อสารผ่าน
อิน เทอร์เน็ ต และสื่ อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตามคาสั่งอย่างถูกต้องและ
รวดเร็ว
 ร่าง เขี ย น จดหมายโต้ต อบ หนั งสื อภายใน หนั งสื อภายนอก เขีย นรายงาน ค า
ปราศรัย และเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 จัดเก็บและรักษาเอกสาร ทั้งแบบจัดเก็บเข้าแฟ้มและเก็บในไฟล์คอมพิวเตอร์ หรือ
ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 ติดต่อสื่ อสารทางโทรศัพท์ โทรคมนาคม โทรสาร ไปรษณี ยภัณ ฑ์ และเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และสื่อออนไลน์ ๆ เช่น Line,
Facebook, Twitter และ Instragram เพื่อติดต่อประสานงานในการทางานและใช้
เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 จัดซื้อ ดูแล บารุง รักษา เครื่องใช้สานักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในสานักงานให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อการใช้งาน
 จัดการประชุม ทั้งก่อนการประชุม (จัดทาจดหมายเชิญประชุม ระเบียบวาระการ
ประชุม เอกสารที่ใช้ในการประชุม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ โสต สถานที่ในการ
ประชุม) ขณะประชุม (บันทึกการประชุม ) และหลังประชุม (จัดทารายงานการ
ประชุมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
 ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี

 จัดตกแต่งสถานที่ทางานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้คนใน
หน่วยงานมีความสบายใจอยากทางาน และสร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อ
 ปฏิบัติงานประจาวันโดยไม่ต้องมีผู้สั่ง และดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงานขณะที่
ผู้บริหารไม่อยู่
2. งานสร้ า งภาพลั ก ษณ์ (Image Development) เป็ น หน้ าที่ ข องเลขานุ ก ารที่ จ ะช่ ว ย
เสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานและผู้บริห าร อันจะนามาซึ่งความเชื่อถือ ความประทับใจให้ผู้มาติดต่อ
หรื อ บุ ค คลภายนอก ส่ งผลให้ เกิ ด การยอมรับ การสนั บ สนุ น การให้ ความช่ ว ยเหลื อและร่ว มมื อ ที่ ดี โดย
เลขานุการพึงปฏิบัติ ดังนี้
 มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก
เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาจากผู้พบเห็น
 มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี (Good Relationship) กั บ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ นร่ ว มงาน
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา และผู้ ม าติ ด ต่ อ เพื่ อ สร้ างความร่ว มมื อ ร่ว มใจในการท างานและ
ประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
 มี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารที่ ดี (Good Communication) ทั้ งด้ า นการฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น
ต้ อ งใช้ ภ าษ าถู ก ต้ อ งทั้ งภ าษ าไท ย แ ล ะ ต่ างป ระ เท ศ ซึ่ งเล ข านุ ก ารที่ ดี
ควรเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานด้วย
 มีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้วยความขยัน อดทน มีใจรักในงานเลขานุการ
และมุ่งมั่น ปฏิบัติงานได้หลากหลาย ด้วยความรอบรู้ ผลงานสาเร็จเรียบร้อย
3. งานอ านวยความสะดวก (Personal Convenience) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท างานของ
ผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น เลขานุการควรปฏิบัติ ดังนี้
 กลั่นกรองงาน และจัดลาดับความสาคัญของงาน พิจารณางานให้ผู้บริหารปฏิบัติงาน
ได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการตัดสินใจหรือการทางานของผู้บริหาร
 เตรียมการนัดหมาย และแจ้งเตือนการนัดหมายให้กับผู้บริหาร
 เตรียมเอกสาร ออกแบบ จัดทาแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ งาน เพื่อให้
การปฏิบัติงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น แบบฟอร์มการขอใช้รถของบริษัท
แบบฟอร์มการรับโทรศัพท์ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
 ติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน พร้อม
ทั้งติดตามเรื่อง และรายงานผลให้กับผู้บริหารทราบอยู่เสมอ
 เตรียมการเดินทางและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางให้ผู้บริหาร
 จั ด เตรี ย มและดู แ ล สิ่ ง ของ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งใช้ ในการปฏิ บั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 เสนอความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ งาน และแก้ ไขปั ญ หา ให้ กั บ ผู้ บ ริห าร เมื่ อ
ผู้บริหารต้องการ
 ให้ความร่วมมือในการทางานของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริม ให้งานของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้
 ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย เช่น ชาระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของหน่วยงาน
การเสียภาษี การทาธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินการธนาคาร เป็นต้น
4. งานส่วนตัวของผู้บริหาร (Private Liaison) นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ว เลขานุการ
ยังต้องดูแลช่วยเหลือผู้บริหารในเรื่องส่วนตัวตามสมควร ดังนี้
 ส่งเสริมการทางานของผู้บริหาร เช่น ติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
จากสื่อต่าง ๆ โดยให้ข้อมูลผู้บริหารให้มากที่สุด
 เตือนความจาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของผู้บริห ารที่ได้รับเชิญ เข้าร่วมงาน เช่น งาน
สั ง คม งานการกุ ศ ล งานเลี้ ย ง งานบุ ญ งานศพ งานแต่ งงาน ฯลฯ พร้ อ มทั้ ง
จัดเตรียมของขวัญ การ์ด ช่อดอกไม้ ซองปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับงานที่จะเข้า
ร่วม
 ดูแลทุ กข์สุ ขของผู้ บ ริห ารตามสมควร เช่ น หากผู้ บ ริห ารหรือคนในครอบครัว ของ
ผู้บริหารเจ็บป่วยหรือไม่สบาย เลขานุการควรไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้งให้กาลังใจ
 ช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของผู้บริหารตามสมควร เช่น ดูแลรับส่งบุตร หรือภรรยา
หากผู้บริหารร้องขอเนื่องจากติดภารกิจในงาน เป็นต้น
 ดูแล ต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่เพื่อนสนิทของผู้บริหารด้วยความเต็มใจและเอา
ใจใส่เป็นพิเศษ
 รักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารและหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สรุปได้ว่า หน้าที่ของงานเลขานุการ มีทั้งสิ้น 4 ด้านที่ต้องปฏิบัติ คืองานในหน้าที่ หรืองาน
ประจา งานสร้างภาพลักษณ์ งานอานวยความสะดวก และงานส่วนตัวของผู้บริหารซึ่งภาระงานจะมากหรือ
น้อยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของหน่วยงาน ตาแหน่งงานของผู้บริหาร และความไว้วางใจของ
ผู้บริหารที่มีต่อเลขานุการ รวมถึงความรู้ ความสามารถของตัวเลขานุการเองด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด

งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ครอบคลุมงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด
 ประโยชน์ของงานสารบรรณ มีอย่างไร ????
- ทาให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ
- มีความเป็นระเบียบ
- เกิดความประหยัด
- สะดวกต่อการอ้างอิง และค้นหา
- เกิดความต่อเนื่องในการทางาน
- ระบบการทางานมีประสิทธิภาพ
 ลักษณะของหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ กาหนดให้
หนังสือราชการมี 6 ชนิด 11 แบบ
1. หนังสือภายนอก
 ใช้ติดต่อราชการทั่วไป
2. หนังสือภายใน
 ใช้ติดต่อภายในกระทรวง กรม จังหวัดเดียวกัน
3. หนังสือประทับตรา  ใช้ติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ
4. หนังสือสั่งการ
 คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์  ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  หนังสือรับรอง รายงานการประชุม
บันทึก และหนังสืออื่น

แบบหนังสือราชการ มี 11 แบบ ดังนี้
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. คาสั่ง

5. ระเบียบ
6. ข้อบังคับ
7. ประกาศ
8. แถลงการณ์

9. ข่าว
10. หนังสือรับรอง
11. รายงานการประชุม

แบบหนังสือภายใน

ครุฑห่างจาก
ขอบกระดาษประมาณ
๑.๕ ซ.ม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ขนาดครุฑ

ชั้นความเร็ว

สูง ๑.๕ ซ.ม.

(ถ้ามี)

บันทึกข้อความ

อักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์
และปรับค่าระยะบรรทัด ๑ เท่า
เป็นค่าแน่นอน ๓๕ พอยท์

ส่วนราชการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร.3050
ที.่ ......................./...................................................................วันที่.....................................................................
เรื่อง.......................................................................................................................................................................
เรียน

1 Enter Before 6 pt
1 Enter Before 6 pt

กั้นหน้า
๓ ซ.ม.

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคเหตุ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคความประสงค์....................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า ๒ Tab)ภาคสรุป....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4 Enter

(ลงชื่อ)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)

กั้นหลัง
๒ ซ.ม.

แบบหนังสือภายนอก
ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ขนาดครุฑสูง ๓ ซ.ม.

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ ........... /............(เสมอระดับตีนครุฑ)

ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ(เสมอระดับตีนครุฑ)
1 Enter Before 6 pt

วัน เดือน
เรื่อง................................................

ปี

1 Enter Before 6 pt

1 Enter Before 6 pt

เรียน...............................................
1 Enter Before 6 pt

อ้างถึง (ถ้ามี) ........................................................
1 Enter Before 6 pt

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย (ถ้ามี) ................................................................
1 Enter Before 6 pt

กั้นหน้า
๓ ซ.ม.

(ย่ อหน้ า 2 Tab)ภาคเหตุ ……………………………………........................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า 2 Tab)ภาคความประสงค์.....................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1 Enter Before 6 pt

(ย่อหน้า 2 Tab)ภาคสรุป ...................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1 Enter Before 12 pt

ขอแสดงความนับถือ (ตรงกึ่งกลางตัวครุฑ)

(พิมพ์ชื่อเต็ม)
(ตาแหน่ง)
4 Enter

(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง)
โทร. ...................................
โทรสาร...................................
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)

4 Enter

แต่ละบรรทัดระยะห่าง 1 Enter

กั้นหลัง
๒ ซ.ม.

ขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่
http://doc.pit.ac.th/DocClient/

คลิ๊ก

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน

คลิ๊ก Inbox

คลิ๊ก

คลิ๊ก

 นาเอกสารเข้าแฟ้ม เสนอประธานหลักสูตรฯ พิจารณาและสั่งการ

การประชุม
รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม
ในการประชุมใหญ่ ๆ หรือการประชุมที่จัดอย่างสม่าเสมอเป็นประจามักใช้รูปแบบที่มีระเบียบวาระ
เหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้สื่อความเข้าใจชัดเจนตรงกันทุกครั้ง ระเบียบวาระดังกล่าวมักมีดังนี้
แบบระเบียบวาระการประชุม
(1) ระเบียบวาระการประชุม.................
(2) ครั้งที่.........../.............
(3) วันที่.....................................เวลา.............. น.
(4) ณ..........................................
---------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
1. ..................................
2. ..................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่........../............. (ครั้งที่ผ่านมา)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เมื่ อ ประธานกล่ า วเปิ ด ประชุ ม แจ้ งเรื่ อ งที่ ท ราบว่ า เป็ น เรื่ อ งประเภทใดจั ด เข้ า วาระการประชุ ม
เช่น เรื่องการแก้ปัญหา เรื่องการตัดสิ นใจ หากไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบก็เขียนว่า “ไม่มี” ไม่ต้อง มีการลงมติ
เพราะไม่ใช่เรื่องพิจารณา จะลงท้ายว่า “ที่ประชุมรับทราบ”
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ประธานจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมที่ผ่านมา โดยอาจให้พิจารณาทีละหน้า
ในกรณีที่มิได้แจกล่วงหน้ า หรือรวบยอดทั้งฉบับในกรณีที่แจกล่วงหน้าแล้ว หากมีผู้เสนอแก้ไข เลขานุการ
จะต้องบันทึกข้อความที่แก้ไขใหม่อย่างละเอียด และข้อความใหม่จะต้องปรากฏในรายงานการประชุมครั้งใหม่
ด้วย ระเบียบวาระนี้จะลงท้ายว่า “ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับรองรายงานการประชุมครั้งที่......... โดยไม่มีการ
แก้ไข (หรือมีการแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
บางแห่ ง ใช้ ค าว่ า “เรื่ อ งสื บ เนื่ อ ง” คื อ สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม ครั้ ง ที่ แ ล้ ว เป็ น การรายงาน
ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการประชุมครั้งก่อน ๆ
ในการประชุมส่วนใหญ่ ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องที่ผู้เข้าประชุมจะรายงานผลงานหรือเรื่องราวสาคัญ
ในหน่วยงานของตน ที่ประชุมเพียงแต่รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบี ย บวาระนี้ เป็ น หั ว ใจของการประชุ ม เลขานุ ก ารจะต้ อ งส่ ง ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณา
ให้ ก รรมการศึ ก ษาล่ ว งหน้ า หากข้ อ มู ล มากจะต้ อ งสรุ ป สาระส าคั ญ ให้ ก รรมการอ่ า นด้ ว ย หั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ
ที่จะนามาพิจารณาจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้กระชับชัดเจนทุกเรื่อง เมื่อผู้เกี่ยวข้องอ่านก็จะทราบทันทีว่าเป็นเรื่องใด
ทาให้ประหยัดเวลาอ่าน และในที่ประชุมก็อภิปรายได้ตรงประเด็น
มติที่ประชุมจะต้องกระชับและชัดเจนว่าอนุมัติหรือไม่ มอบหมายให้ใคร ทาอะไร ให้แล้วเสร็จเมื่อไร
อย่างไร เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบี ยบวาระนี้อาจเป็ นเรื่องเร่งด่ว นที่มิได้แจ้งล่วงหน้า มิได้บรรจุไว้ในระเบียบวาระที่ 4 ประธาน
อาจนามาพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 หรืออาจเป็นเรื่องเสนอเพิ่มเติมที่ไม่มีการลงมติก็ได้

นอกจากนี้การเรียงลาดับวาระ ควรเรียงลาดับเริ่มต้นด้วยวาระที่ไม่ซับซ้อนก่อนแล้วจึงเรียงลาดับวาระ
ที่ซับ ซ้อนขึ้น หรื อเป็ น วาระที่ต้องใช้เวลาถกเถียงกัน อย่างไรก็ตามการประชุมที่ ใช้เวลาต่อเนื่ องยาวนาน
เราสามารถสลับวาระที่ซับซ้อนขึ้นมาก่อนก็ได้หากเมื่อเล็งเห็นว่าผู้เข้าร่วมประชุมต่างพร้อม
ดั ง นั้ น ควรก าหนดวาระการประชุ ม ให้ ส ามารถด าเนิ น การประชุ ม ให้ เสร็ จ สิ้ น ได้ ภ ายในเวลา
ไม่เกิน 1 ชั่วโมงครึ่ง การประชุมใดยืดเยื้อถึง ๒ ชั่วโมง นับว่าเสี่ยงต่อความล้มเหลวแล้ว เพราะการประชุมที่
ยาวนานเกิ น 2 ชั่ ว โมง ถือ ว่าเป็ น การประชุม ที่ ล้ มเหลว ถ้ าเครีย ดมากควรจั ดเวลาพั ก ครึ่งเวลาไว้ให้ ด้ว ย
จะผ่ อนคลายได้ม าก และได้ผ ลดี ในปั จ จุ บั นนิ ยมจัด การประชุ มภายในองค์ กรแต่ ล ะครั้งไม่ เกิน 1 ชั่ว โมง
เป็นมาตรฐาน
บทบาทของเลขานุการก่อนการประชุม
1) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธาน โดยจะต้องปรึกษากับประธานว่าจะมี
เรื่องอะไรบ้างในการประชุม ซึ่งต้องรู้รายละเอียด
2) เมื่อกรรมการซักถามก็พร้อมที่จะอธิบายได้ การจัดวาระใดก่อนหลั งจะต้องพิ จารณาถึง
ความสาคัญเร่งด่วนอันดับ แรก และต่อไปจึงเป็นเรื่องรองลงมาปกติควรจัดระเบียบวาระการประชุมพร้อม
จดหมายเชิญประชุมส่งให้กรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย ๗ วัน เพื่อให้กรรมการและสมาชิกได้มีเวลาเตรียมตัว
3) นัดประชุม กาหนดสถานที่ วันเวลาของการประชุม
4) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นให้เหมาะสมกับจานวนสมาชิก และส่งเสริมบรรยากาศของการ
ประชุมให้เป็นที่พึงพอใจ อุปกรณ์การประชุมควรเอื้อต่อประสิทธิภาพของการประชุม เช่น กระดานไวท์บอร์ด
พร้อมปากกา ไมโครโฟน เอกสารเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
5) การกาหนดวันและเวลา เลขานุการควรสอบถามวันเวลาว่างของทุกคน เพื่อให้ได้สมาชิกที่
จะเข้าประชุมให้มากที่สุดแล้วจึงกาหนดวันและเวลาการประชุมให้เหมาะสม
6) ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและรายงานการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้สมาชิกได้
อ่านและรับรองรายงานการประชุม นอกจากนี้ยังต้องเตรียมเครื่องดื่มสาหรับผู้เข้าประชุม ตามความเหมาะสม
7) สอบถามจานวนสมาชิกที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การประชุม
สามารถดาเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมาย
8) เตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม

แบบรายงานการประชุม
รูปแบบรายงานการประชุม...
ครั้งที่.........../(ปีปฏิทิน)
เมื่อวันที่............
ณ......................................
ผู้มาประชุม (คณะองค์ประชุม)
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) (บุคคลที่มิใช่อยู่ในองค์ประชุม)
เริ่มประชุมเวลา (เวลาจริง) (การเขียนเวลา 08.00 น. หรือ 08:00 น.)
เมื่อประธานกล่าวเปิดประชุมแล้ว ได้ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือเรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา (เวลาจริง) (การเขียนเวลา 08.00 น. หรือ 08:00 น.)
........................................................
ผู้จดรายงานการประชุม

วิธีการเขียนรายงานการประชุม
(1) ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนที่สามารถสื่อความหมายได้ให้ผู้รับสารหรือผู้อ่านรายงานการประชุมนี้
เข้าใจได้อย่างถูกต้องแม้มิได้เข้าร่วมประชุม
(2) เขียนเรียงตามลาดับวาระการประชุมครั้งนั้น โดยเขียนหัวเรื่องหรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมมติ
ในที่ประชุมในญัตตินั้น ๆ ด้วย
(3) ไม่จดทุกคาพูดโต้แย้งของแต่ละคนหรือรายละเอียดที่ปลีกย่อยมากเกินไปยกเว้นการบันทึกอย่าง
ละเอียดที่ต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก
(4) การแยกประเด็นสาคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายไม่สับสน
(5) ถ้ามูลเป็นตัวเลข จานวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ เรียงเป็นลาดับชัดเจนที่สามารถสื่อความหมาย
ได้ง่าย
(6) ต้องพยายามสรุปให้ตรงประเด็นอาจใช้หลัก 5W1H คือเขียนให้เห็นชัดเจนว่า ใคร ทาอะไร ที่ไหน
ทาไม เมื่อใด และอย่างไร ผู้จดต้องพิจารณาว่าเรื่องใดสาคัญ เรื่องใดไม่สาคัญ ผู้จดที่ไม่ชานาญอาจจดทุกเรื่อง
และเลือกสรรภายหลัง แต่ผู้มีประสบการณ์จะเลือกจดเฉพาะที่สาคัญได้ทันที

การดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ก.การดาเนินโครงการบริการวิชาการที่ไมต้องดาเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 ได้แก่
- ค่าตอบแทนวิทยากร
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- ค่าที่พักสาหรับผู้เข้ารับการอบรม ผู้ร่วมงาน และผู้เข้าประชุม เป็นต้น
1. ทาเรื่องขออนุมัติดาเนินโครงการ และยืมเงินทดรองจ่ายโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติการดาเนินโครงการ
1.2 สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามเล่มแผนปฏิบัติการ
1.3 กาหนดการดาเนินโครงการ
1.4 สัญญายืมเงิน จานวน 2 ฉบับ
1.5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ (ผ่านการตรวจสอบจากฝ่ายนิติกร
1.6 หนังสือเชิญวิทยากร (แบบบรรยาย และ/หรือ แบบแบ่งกลุ่มปฏิบัติ)
1.7 หนังสือคาสั่งขออนุญาตเดินทางไปราชการ (กรณีดาเนินโครงการภายนอกสถาบัน)
1.8 หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ (กรณีค่าเช้าหรือค่าบารุงสถานที่)
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ ตามข้อ 1-8 (ที่งานการเงิน)
3. การดาเนินการด้านเอกสารให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดตามลาดับขั้น
3.1 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน / ประธานหลักสูตร
3.2 ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Document ไปต้นสังกัด (คณะ/ศูนย์/สังกัด)
3.3 คณะ/ศูนย์/สานัก ตรวจสอบความถูกต้อง เห็นชอบ
3.4 เอกสาร ส่งผ่านระบบ e-Document ไปสานักวิจัยและบริการวิชาการ
3.5 ผู้อานวยการสานักวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติ (ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี)
3.6 เอกสาร ส่งผ่านระบบ e-Document ไปยังงานการเงิน/กองนโยบายและแผน
3.7 ผู้รับผิดชอบโครงการรับเอกสารต้นฉบับที่สานั กวิจัยและบริการวิชาการและนาส่งงานการเงิน
รอจ่ายเงิน
3.8 รับเงิน/ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
ข.การดาเนินโครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้แก่
- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ สัมมนา เช่น ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารและค่า
อุปกรณ์เครื่องเขียน
- ค่าดอกไม้
- ค่าตกแต่งสถานที่
- ค่าป้ายไวนิล
- ค่าของที่ระลึกวิทยากร

ขั้นตอนการขออนุมัติดาเนินโครงการและการยืมเงินทดรองจ่าย มีดังนี้
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดทาเรื่องขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างค่าวัสดุที่ได้รับอนุมัติโครงการ เอกสารประกอบ
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อจัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการ
1.2 รายละเอียดรายการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
1.3 สาเนาแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามเล่มแผนปฏิบัติการ
*หมายเหตุ ขอให้ดาเนินการก่อนดาเนินโครงการอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบของงานพัสดุ
2. การดาเนินการด้านเอกสารเอกสารให้ส่งผ่านหน่วยงานต้นสังกดัดตามลาดับขั้น
2.1 เสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ประธานหลักสูตร
2.2 ส่งเอกสารผ่านระบบ e-Document ไปต้นสังกัด (คณะ/ศูนย์/สานัก)
2.3 คณะ/ศูนย์/สานัก ตรวจสอบความถูกต้อง เห็นชอบ
2.4 เอกสาร ส่งผ่านระบบ e-Document ไปสานักวิจัยและบริการวิชาการ
2.5 ผู้อานวยการสานักวิจัยฯ พิจารณาอนุมัติ (ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี)
2.6 เอกสาร ส่งผ่านระบบ e-Document ไปยังงานการเงิน/กองนโยบายและแผน งานพัสดุ และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
2.7 ผู้รับผิดชอบโครงการรับเอกสารต้นฉบับที่สานักวิจัยและบริการวิชาการและนาส่งงานการเงิน
รอจ่ายเงิน
2.8 รับเงิน/ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
การรายงานผลการดาเนินโครงการ
เมื่อดาเนินโครงการฯ เสร็จสิ้น หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ จะต้องดาเนินการจัดทาเรื่องขออนุมัติ
หักล้างเงินยืม และให้รายงานผลการดาเนินโครงการตาม แบบฟอร์ม สวบ.-บว.06
* หมายเหตุ หลังจากหักล้างเงินยืมหน่วยงานจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการ (ฉบับ
สมบูรณ์) ตามแบบฟอร์ม สวบ.บว05 หลังสิ้นสุดการดาเนินโครงการภายใน 30 วัน จานวน 3 เล่ม โดยจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 1 เล่ม
2. ต้นสังกัด (คณะ/ศูนย์/สานัก) จานวน 1 เล่ม
3. สานักวิจัยและบริการวิชาการ จานวน 1 เล่ม

การควบคุมและตรวจสอบการเบิก จ่าย วัสดุสานักงาน และครุภัณฑ์
การเก็บและการบันทึก
เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
2. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้ วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
1. การจ่ ายพั ส ดุ ให้ หั ว หน้ าหน่ ว ยพั ส ดุ ที่ มี ห น้ าที่ เกี่ ย วกั บ การควบคุ ม พั ส ดุ ห รือ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
2. ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
การบารุงรักษา การตรวจสอบ
1. ดูแลพัสดุที่อยู่ในครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
2. ในกรณี ที่พั สดุเกิดการช ารุด ให้ ห น่วยงานที่ เกี่ยวข้องซ่อมแซมให้ กลั บมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว

ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนคุม

