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คำนำ
การจัดทําคู่มือในการปฏิบัติงานนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน สารบรรณ
และการจัดเก็บเอกสารการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นระบบ เพื่อเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ประหยั ดเวลา ทําให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารในหลักสูตร
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในการดําเนินงานในทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ
เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกันกับงานธุรการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ หวังว่าคู่มือเล่มนี้
จะเป็ น ประโยชน์ ต่อหน่ ว ยงานต่าง ๆ ใน สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ในการดําเนินภารกิจต่างๆ ให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ต่อไป

นางสาวจิราภรณ์ ศรีนิล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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บทนำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ เป็นหลักสูตรที่
อยู่ภายใต้สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในความต้องการใช้พลังงาน
ในภาคอาคาร ภาคโรงงาน ภาคการเกษตร และภาคการ ขนสูงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP2018) ของ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลั งงานที่เป็ น แผนหลักในการจัดหาพลั งงานไฟฟ้า ของประเทศ ให้ เพียงพอกับความต้องการใช้งานได้ให้
ความสําคัญในด้าน ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) การเติบโต ด้านเศรษฐกิจของประเทศ (Economy)
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Ecology)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เล็ งเห็ นถึงปัญหาของวิกฤติการณ์ด้า น
พลังงานไฟฟ้า ทั้งทางด้านเสถียรภาพของระบบผลิต ระบบการจําหน่าย และระบบบริหารจัดการด้านพลังงาน
ไฟฟ้า จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาพลังงาน ให้เป็นหลักสูตรวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้ า
อัจฉริยะ สามารถรองรับความต้องการในการรบั มือกับวิกฤตการณ์พลังงานไฟฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้

โครงสร้ำงหน่วยงำน
ประธำนหลักสูตร

อำจำรย์ประจำหลักสูตร

พัฒนำหลักสูตร

ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ

เจ้ำหน้ำที่สำยสนับสนุน
กิจกรรมและ
สหกิจศึกษำ

วิจัยและบริกำร
วิชำกำร
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งำนสำรบรรณ
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 6 อย่าง คือ การจัดทํา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทําลาย ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้ง
ปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่าน แต่ง พิมพ์ จด ทําสําเนา ส่ง หรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการ
ประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทําลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย จากความหมาย
ของ “งานสารบรรณ” ทําให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง
เริ่มตั้งแต่
1. การจัดทําเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง – เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน สําเนา – เสนอ
- ลงนาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียน - ลงวันที่เดือนปี - บรรจุซอง - นําส่ง)
3. การรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - แจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง)
4. การเก็บรักษา
5. การยืม
6. การทําลาย
ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการ
ทาง สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทําได้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ
1. กำรจัดทำเอกสำร
1.1 ร่างหนังสือตามข้อมูลที่ได้รับ
1.2 พิมพ์ตามข้อมูลที่ได้รับ ตรวจทานก่อนนําเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประทับตรา ร่าง
พิมพ์ ตรวจทาน มุมล่างขวาของหนังสือ ลงลายมือชื่อเฉพาะ “ร่าง” “พิมพ์”
1.3 หัวหน้าสาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีถูกต้อง ลงลายมือชื่อ “ตรวจทาน”
1.4 เสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสั่งการ หรือลงนาม (กรณีได้รับมอบ
อํานาจ)
1.5 เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม (กรณีได้รับมอบอํานาจ)
1.6 เสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม
2. กำรส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้
3.1 หนังสือส่งภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าให้ชัดเจนในส่วนของผู้รับ และผู้ส่ง
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- นําไปฝากส่งที่งานสารบรรณกลาง โดยประทับตรา EMS หรือ ลงทะเบียน
3.2 หนังสือส่งภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- สแกนเอกสาร ให้ ค รบถ้ ว นทุ ก หน้ า ของหนั ง สื อ ส่ ง ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
- นําส่งเอกสารตัวจริง พร้อมเซ็นต์รับในหนังสือส่งทุกครั้ง
หมายเหตุ : หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งเพื่อมั่นใจ
ว่า หน่วยงานได้รับแล้ว
3. กำรลงทะเบียนรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้
3.1 จัดลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดําเนินการก่อนหลัง
3.2 ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี
และเวลา ที่รับเอกสารนั้นๆ
3.3 ลงทะเบียนรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และคัดลอกเอกสารลงในไฟล์
Excel แยกเป็นหนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก หนังสือผ่านสาขาวิชาฯ
กำรจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชำ
การเสนอหนังสือ คือ การนําหนังสือที่ดําเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1) รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน
จัดลําดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบ
2) ใส่แฟ้มเสนอ โดยผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง
เอกสาร
3) กรณีสั่งการ สําเนาแจกจ่าย (กรณีสั่งการเป็นรายบุคคล) /สแกนเอกสารส่งทางระบบสาร
บรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ กั บ ผู้ ป ฏิบั ติ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในคํ า สั่ ง การ โดยให้ ผู้ ป ฏิบัติล ง
ลายมือชื่อรับ เรื่ องเพื่อดําเนินการต่อไป หรือรับทราบ การเสนอหนังสื อกรณีเป็นเรื่ อง
สําคัญเกี่ยวกับภายนอก หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
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Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน กำรลงทะเบียนรับ
กำรจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บริหำรและกำรสั่งกำรของประธำนหลักสูตร
เริ่ม
โดยมีขั้นตอน ดังนี้

เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ http://doc.pit.ac.th/DocClient/

1. เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

พิมพ์ URL

เลือก
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รอโหลดข้อมูล

ใส่
- ชื่อผู้ใช้งำน
- รหัสผ่ำน
เลือก > ตกลง

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ - 7 -

2. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลือก

3. ขั้นตอนการลงรับหนังสือ หนังสือที่หน่วยงานอื่นส่งมาใหม่ จะเป็นกล่องสีเหลือง ดับเบิ้ล
คลิกที่กล่องสีเหลือง เพื่อเข้าไปยังหน้าเอกสารนั้นๆ

เลือกหนังสือเข้า
เลือก Inbox
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3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน

รับเอกสาร

ใส่แฟ้มเสนอประธานหลักสูตร
สแกนเอกสาร คําสั่งการ ส่งต่อทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรฯ ได้กําหนดช่องทางการสื่อสาร นัดหมายและสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสืบค้นใน
ภายหลังโดยใช้
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งำนเลขำนุกำร หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมพลังงำนไฟฟ้ำอัจฉริยะ
หน้ำที่ของเลขำนุกำร
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขำนุกำร
งานเลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในทุกๆ หน่วยงาน เพราะจะทําให้งานในสํานักงาน
สามารถดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งเครื่องจักที่จะทําให้
งานขององค์กรนั้นๆ สามารถดําเนินไปได้ด้วยดี ในองค์กรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคน
ทําหน้าที่เลขานุการ เพื่อแบ่งเบาภารภิจของผู้บริหารหรือเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชา เป็นศูนย์รวมงานขององค์กร
เป็นผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กร
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการทั่วๆ ไป สรุปได้ดังนี้
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก
2. จดการสั่งงานและถอดข้อความจากสมุดจดได้รวดเร็วและถูกต้อง
3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สําคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสําเนาเอกสารได้
4. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและพิมพ์ร่างเอกสาร
5. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์
6. ตอบรับผู้ที่จะมาติดต่องานและรับโทรศัพท์
7. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม
8. จัดทําบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทําสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนวางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ
ที่จําเป็นต้องใช้ในสํานักงาน
9. ส่งโทรสารบางโอกาส
10. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
11. จัดซื้ออุปกรณ์สํานักงาน ตลอดจนเครื่องเขียนและวัสดุที่จําเป็น

กำรจัดประชุม
1. เตรียมกำรประชุม ก่อนการประชุม เลขานุการจะต้องเตรียมการประชุมเพื่อให้เกิดความพร้อมเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆที่จะประชุม คือ
– การจั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม เลขานุ ก ารจะต้ อ งปรึ ก ษากั บ ประธานว่ า จะมี เ รื่ อ งอะไรบ้ า ง
ในการประชุมซึ่งต้องรู้รายละเอียด การจัดวาระใดก่อนหลังจะต้องพิจารณาถึงความสําคัญเร่งด่วนอันดับแรก
และต่อไปจึงเป็นเรื่องรองลงมา ปกติควรจัดระเบียบวาระการประชุมพร้อมจดหมายเชิญประชุมส่งให้กรรมการ
ล่ ว งหน้ า อย่ างน้อย 7 วัน หรื อตามระยะเวลาการเร่งด่วนของวาระการประชุม เพื่อให้ กรรมการได้มีเวลา
เตรียมตัว
– กําหนดสถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็น จะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับจํานวนสมาชิก
และส่งเสริมบรรยากาศของการประชุมให้เป็นที่ พึงพอใจ อุปกรณ์การประชุมควรเอื้อต่อประสิทธิภาพของ
การประชุม เช่น ไวท์บอร์ดพร้อมปากกา ไมโครโฟน เป็นต้น
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– การกํ า หนดวั น และเวลา เลขานุ ก ารควรสอบถามวั น เวลาว่ า งของทุ ก คนเพื่ อ ให้ ไ ด้ ส มาชิ ก
ที่จะเข้าประชุมให้มากที่สุดแล้วจึงกําหนดวันและเวลาการประชุมให้เหมาะสม
– ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระและรายงานการประชุมครั้งก่อน เพื่อให้สมาชิกได้อ่าน
และรับรองรายงานการประชุม
– สอบถามจํานวนสมาชิกที่จะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้การประชุมสามารถ
ดําเนินการไปได้บรรลุจุดมุ่งหมาย
2. ขณะดำเนินกำรประชุม เลขานุการมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
– ให้ผู้เข้าประชุมเซ็นชื่อ
– เสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ประชุมต้องการทราบ
– จดบั น ทึ ก รายงานการประชุ ม เป็ น ข้ อ ความตามความเห็ น ของผู้ เ ข้ า ประชุ ม เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐาน
ในการดําเนินงานของหน่วยงานนั้นๆ
3. ภำยหลังกำรประชุม เลขานุการต้องจัดทํารายงานการประชุมแล้วส่งให้แก่สมาชิกทุกคนได้รับทราบ
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