_______________________________

คูมือการปฏิบัติงาน
จัดทาดย
นางสาวชนัญชิดา พัฒน์พันธุ์พงศ์
จຌาหนຌาทีบไ ริหารงานทัไวเป
ลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ิฉบับกຌเข/ปรับปรุง ครัๅงทีไ ๎ี

๎

ประวัติการกຌเข/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
ํ. กຌเขครัๅงทีไ ํ วันทีไ ํ กันยายน ๎๑๑๔ รายละอียดการกຌเข/ปรับปรุง ดังนีๅ
ํ.ํ ความสาคัญของงานสารบรรณ
ํ.๎ ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
ํ.๏ ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ
๎. กຌเขครัๅงทีไ ๎ วันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๑๕ รายละอียดการกຌเข/ปรับปรุง ดังนีๅ
๎.ํ บทบาทของลขานุการ
๎.๎ วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา
๎.๏ ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ

๏

คานา
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณฉบั บ นีๅ ป็ น อกสารของทางหน ว ยงานคณะวิ ศ วกรรมศาตร์ สถาบั น
ทคนลยีปทุมวัน ซึไงเดຌจัดทาขึๅนพืไอป็นขຌอมูลบืๅองตຌน฿นรืไองงานสารบรรณ งานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ 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 หรือหากมีขຌอสนอนะทีไจะป็ น
ประยชน์ตอการปรับปรุงกຌเข ผูຌจัดทาขอนຌอมรับเวຌดຌวยความยินดี ละพรຌอมทีไจะปรับปรุงกຌเขพืไอความถูกตຌอง
สมบูรณ์ตอเป

นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๐

สารบัญ
หนຌา
ประวัติการกຌเข/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
งานสารบรรณ
ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
การปฏิบัติงานดຌานการประชุม
ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานสารบรรณ

๏
๑
๒
ํ๑
ํ๔
๎์
๎๎

๑

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
หนว ยงาน฿ชຌ ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์พืไอชวยพิไมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดຌานการบริ หารงาน
อกสาร฿หຌดานินเปอยางสะดวก รวดรใว ประหยัดวลา มีความถูกตຌองทั นสมัย ป็นระบบละมีประสิทธิภาพ
ยิไงขึๅนละจากการทีไคณะวิศวกรรมศาสตร์เดຌนาระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์มาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนัๅน
สงผล฿หຌการปฏิบัติงานมีความคลองตัว สะดวก รวดรใว ประหยัดทัๅงวลาละกระดาษ ตกใยังมีปัญหาอยูบຌาง฿น
สวนของผูຌขຌา฿ชຌระบบงานของบางสาขาวิชา/หนวยงาน ทีไยังเมขຌา฿จขัๅนตอนวิธีการ฿ชຌงานของระบบงานสารบรรณ
อิลใกทรอนิกส์

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

๒

9. ป็นหลักฐานราชการทีไมีคุณคา
10. ป็นครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการติดตอสืไอสาร

ความหมายระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ฿ชຌ ลงรับจัดกใบอกสาร ขຌาระบบ ละ สามารถสงตอพืไอลงนาม฿น
อกสาร หรือ สงขຌาระบบหนังสือวียน มีระบบลงนามรับทราบ ฿นอกสาร ละ ฿นระบบบบออนเลน์ 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
ํ.๎ พิมพ์ตามขຌอมูลทีไเดຌรับ ตรวจทานกอนนาสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ ประทับตรา ราง พิมพ์
ตรวจทาน มุมลางขวาของหนังสือ ลงลายมือชืไอฉพาะ ราง พิมพ์
ํ.๏ หัวหนຌาสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ตรวจทาน
ํ.๐ สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๑ สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม ิกรณีเดຌรับมอบอานาจี
ํ.๒ สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

๓

Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการผลิตหรือจัดทาอกสาร
ริไม
รางหนังสือตามขຌอมูลทีไเดຌรับ
พิมพ์ / ตรวจทาน/ประทับตรา ราง พิมพ์ ตรวจทาน ิซในฉพาะรางละพิมพ์ี

หัวหนຌาสาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถูกตຌอง กรณีถูกตຌอง ซในตรงลงนามหัวหนຌาสาขา

สนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนอรองอธิการบดีทีไรับผิดชอบพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สนออธิการบดีพิจารณาสัไงการ หรือลงนาม

สิๅนสุด

๔

๎. การสงหนังสือ หนังสือสง คือ อกสารทีไสงออกเปภายนอก 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 สงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์
นาสงอกสารตัวจริง พรຌอมซในต์รับ฿นหนังสือสงทุกครัๅง ู
หมายหตุ หากป็นหนังสือรงดวนจะสงอกสารผานระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ หรือ : ทรสารเปยัง
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง ลຌวประสานงานทางทรศัพท์พืไอตรวจสอบการรับหนังสืออีกครัๅงพืไอมัไน฿จวา หนวยงาน
เดຌรับลຌว

๕

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 หนังสือทีไเดຌรับขຌามาจากภายนอก มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ
๏.ํ จัดลาดับความสาคัญละความรงดวนของหนังสือพืไอดานินการกอนหลัง
๏.๎ ประทับตรารับหนังสือทีไมุมบนดຌานขวาของหนังสือ ดยกรอก ลขรับ วัน ดือน ปละวลา
ทีไรับอกสารนัๅนโ
๏.๏ ลงทะบียนรับหนังสือระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ละคัดลอกอกสารลง฿นเฟล์ Excell
ยกป็นหนังสือรับภาย฿น หนังสือรับภายนอก หนังสือผานสาขาวิชา
การจัดฟ้มสนอหนังสือตอผูຌบังคับบัญชา
การสนอหนั งสื อ คื อ การน าหนั งสื อทีได านิ น การชัๅ น จຌ าหนຌ าทีไ สรใ จลຌ ว สนอตอผูຌ บั ง คับ บั ญชาพืไ อ
พิจารณา บันทึก สัไงการ ทราบ ละลงชืไอ มีขัๅนตอนการปฏิบัติ ดังนีๅ

ํ์

ํ) รวบรวมรืไองสนอ ละยกหนังสือทีไสนอออกป็นประภทตามชัๅนความลับ ความรงดวน จัดลาดับ
วาป็นรืไองทีไตຌองสัไงการ พิจารณา หรือพืไอทราบ
๎) ฿สฟງมสนอ ดยผาน หัวหนຌาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดละควบคุม พืไอพิจารณา กลัไนกรอง อกสาร
๏) กรณีสงัไ การ สานาจกจากนอกสารสงทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ / ิ฿หຌกับผูຌปฏิบัติ หรือผูຌทีไ
กีไยวขຌอง฿นคาสัไงการ ดย฿หຌผูຌปฏิบัติลง ลายมือชืไอรับรืไองพืไอดานินการตอเป หรือรับทราบ การสนอหนังสือ
กรณีป็นรืไองสาคัญกีไยวกับภายนอก หรือสถาบันทคนลยีปทุมวัน
Flow Chart สดงขัๅนตอนละระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน การลงทะบียนรับ฿นระบบอิลใทรอนิกส์
การจัดฟ้มสนอตอผูຌบริหารละการสัไงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันทคนลยีปทุมวัน
ริไม
ขຌาระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์ ขຌาเปทีไ http://doc.pit.ac.th/DocClient/
ดยมีขัๅนตอน ดังนีๅ
ํ. ขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์

.พิมพ์ URL

.เลือก

ํํ

ใ.รอหลดขຌอมูล

0
4.ใส
ชื่อผูຌใชຌงาน
รหัสผาน
เลือก > ตกลง

ํ๎

๎. ขัๅนตอนการขຌาสูระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์รียบรຌอย

.เลือก

1. ขัๅนตอนการลงรับหนังสือ

.เลือก
Inbox

.เลือกหนังสือเข้ า

ํ๏

ใ.แ ลงทะบียนรับหนังสือภาย฿น

.รับเอกสาร

.รับเอกสาร

.รับเอกสารเลขรับจะโชว์

ํ๐

.ลงรับในตาราง Excel

฿สฟງมสนอหัวหนຌาสาขาวิชาฯ
สกนอกสาร คาสัไงการ สงตอทางระบบสารบรรณอิลใกทรอนิกส์

ความรูຌบืๅองตຌนกีไยวกับลขานุการ
งานลขานุการป็ นงานทีไมีบ ทบาทสาคัญอย างยิไง฿นทุกโ หนว ยงาน พราะจะทา฿หຌงาน฿นสานักงาน
สามารถดานินการเปดຌวยความรียบรຌอย รวดรใว ลขานุการปรียบสมือนฟันฟองหงครืไองจักทีไจะทา฿หຌงาน
ขององค์กรนัๅนโ สามารถดานินเปเดຌดຌวยดี ฿นองค์กรจาป็นอยางยิไงทีไจะตຌองมีบุคลากรอยางนຌอยหนึไงคนทาหนຌาทีไ
ลขานุ ก าร พืไอ บ งบาภารภิจ ของผูຌ บ ริ ห ารหรื อ ป็ น ผูຌ ช ว ยผูຌ บั งคั บ บั ญชา ป็ นศู น ย์ ร วมงานขององค์ก ร ป็ น
ผูຌชืไอมยง฿หຌกับผูຌบริหารกับผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาละบุคคลภายนอกองค์กรผูຌทีไทาหนຌาทีไป็นลขานุการจักตຌองศึกษา
ละขຌา฿จผูຌบังคับบั ญชาพืไอเม฿หຌกิดปั ญหาระหวางการปฏิบัติงานเดຌ อีกทัๅงยั งป็นภาพลักษณ์ทีไดีส รຌางความ
นาชืไอถือ฿หຌกับผูຌบังคับบัญชาตอผูຌทีไมาติดตอละประสานงานดຌวย
ประภทของลขานุการ

ํ๑

ประภทของลขานุการมีการบงหลายรูปบบ ฿นทีไนีๅจะบงพียง ๎ ประภท หลักโ ดังนีๅ
ํ. ลขานุการสวนตัวส/วนบุคคล ีPrivate or Personal Secretary) มีความหมายคือพียงคชืไอของ
ตาหนงกใสามารถขຌา฿จเดຌอยูลຌวนืไองจากป็นการทางาน฿หຌนายจຌางหรือผูຌบังคับบัญชาดยตรงฉพาะคนคนดียว
ทานัๅน
๎.ลขานุการสานักงาน ีOffice Secretary) มีความหมายคือ ป็นลขานุการ฿หຌกับสวนรวมดยมิเดຌป็น
ลขานุการของคน฿ดคนหนึไงดยตรง
บทบาทของลขานุการ
ลขานุการจะปรากฏอยู ฿นหนวยงานของทุกองค์กร บางหงมีการกาหนดชืไอตาหน งเวຌดยฉพาะ 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
ติดตอสอบถามงานทางทรศัพท์หรือทางอินตอร์นใต บันทึกงานจากผูຌบังคับบัญชาบันทึกป็นทป บันทึกสียงลຌ ว
น ามาจั ดพิมพ์ ดูลรั บ ผิ ดชอบ จั ด ฟງ มอกสาร จั ดการประชุม ตรี ยมอกสารการประชุมของผูຌ บั งคับ บั ญชา
การจัดทารายงานการประชุม จัดการ ดูลอกสารทีไป็นสวนตัวละทีไสาคัญกผูบังคับบัญชาจราจาตຌตอบละ
การนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับจຌาหนຌาทีไ฿นองค์กรทีไกีไยวขຌองกับงานของผูຌบังคับบัญชา ตຌองมีความขຌา฿จถึง
ธรรมชาติ ละภาระหนຌาทีไของทัๅงผูຌบังคับบัญชา ละองค์กรทีไตนปฏิบัติงานอยู ละรูຌจักการก๎เขปัญหาขຌอขัดยຌง
มืไอปฏิบัติงานจนเดຌ รับความเวຌวาง฿จของผูຌบังคับบัญชาลຌ ว อาจเดຌรับมอบหมาย฿หຌ ทางานทนเดຌ ฿นบางกรณี
ลขานุการนัๅนสมือนป็นผูຌชวยผูຌบังคับบัญชาป็นกันชน฿หຌ ผูຌบังคับบัญชา ป็นผูຌชืไอมยงหรือประสานนยบาย฿หຌ
ระดับผูຌบริห ารละระดับหัวหนຌ างานหรือระดับอืไนโ กิดความขຌ า฿จซึไงกันละกัน ซึไงจะทา฿หຌ งานขององค์กร
สามารถขับคลืไอนเปเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงดยตรงจากผูຌบังคับบัญชา
มืไอผูຌบังคับบัญชารียกเปสัไงงาน ลขานุการทีไดีจะตຌองตรียมตัว฿หຌพรຌอมกอนขຌาพบ ดังนีๅ
ํ. ตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณ์อืไน฿ดทีไสามารถบันทึกสาระสาคัญของคาสัไงเดຌ
๎. ยืนรอคาสัไงจากผูຌบังคับบัญชาดຌวยทาทีทีไสุภาพ หรือนัไงตามคาสัไงของผูຌบังคับบัญชา ละตรียมพรຌ อมทีไ
จะบันทึกตามคาสัไง

ํ๒

๏. บันทึกรายละอียดของคาสัไง฿หຌ ครบถຌวน ละเมควรขัดจังหวะของผูຌ บังคับบัญชาขณะสัไงขຌ อความ
พราะจะทา฿หຌลืมขຌอความบางประการเดຌตมืไอผูຌบังคับบัญชาสัไงขຌอความสรใจลຌว หากเมขຌา฿จตรงเหน ตຌองรีบ
ถามทันทีละกรณีทีไสามารถทาเดຌ ควรทบทวนคาสัไงนัๅนดยย อ฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบอีกครัๅง พืไอความถูกตຌ อง
ของการปฏิบัติงาน
๐. กรณีป็นงานดยสภาพทีไตຌอง฿ชຌวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผูຌ บังคับบัญชาถึงกาหนดวลาของ
งานดຌวย ชน อยางชຌาทีไสุดภาย฿นวันละวลา฿ด
๑. กรณีมีอุป สรรคหรื อหตุการณ์ปลีไ ยนปลง อันมีผลกระทบถึงคาสัไงของผูຌ บั งคับ บั ญชา ควรรี บ
ปรึกษาหารือผูຌบังคับบัญชา พืไอขอรับทราบคาสัไง฿หม หรือการปลีไยนปลงคาสัไงบางสวน กรณีเมอาจจะปรึกษา
เดຌ ทัน ทว งที ละป็ น กรณีรี บ ด ว นเม อาจรอคาสัไ ง฿หม เดຌ ช น ผูຌ บั งคั บ บั ญชากาลั งประชุมรืไ องส าคัญ ป็ นตຌ น
ป็ น หนຌ าทีไข องลขานุ การทีไจ ะตຌ องตัดสิ น ฿จดานิ น การ฿นทางทีไส มหตุส มผล ละตรงตามวัต ถุป ระสงค์ ของ
ผูຌบังคับบัญชา฿หมากทีไสุด ลຌวรีบรายงาน฿หຌผูຌบังคับบัญชาทราบ฿นอกาสรกทีไจะกระทาเดຌ
หนຌาทีไความรับผิดชอบของลขานุการสรุปเดຌดังนีๅ
ํ. ดูลรับผิดชอบจดหมายขຌาละจดหมายออก
๎. จดการสัไงงานละถอดขຌอความจากสมุดจดเดຌรวดรใวละถูกตຌอง
๏. ขียนจดหมายตຌตอบละพิมพ์งานตางโ ทีไสาคัญ ตลอดจนรูຌละสามารถอัดสานาอกสารเดຌ
๐. รวบรวมอกสารขຌอมูล พืไอตรียมขียนรายงานละพิมพ์รางอกสาร
๑. ทรศัพท์ติดตองานละรับทรศัพท์
๒. ตอบรับผูຌทีไจะมาติดตองานละรับทรศัพท์
๓. ชวยจัดการกีไยวกับการประชุม
๔. จัดทาบันทึก รายงาน รางอกสารตางโ ทาสถิติ ผนงาน ผนภาพ ตลอดจนวางรูปบบพิมพ์ตางโ ทีไ
จาป็นตຌอง฿ชຌ฿นสานักงาน
๕. สงทรสารบางอกาส
ํ์. กใบละรักษาอกสาร฿หຌป็นระบียบ คຌนหาเดຌงายมืไอตຌองการ
ํํ. จัดซืๅออุปกรณ์สานักงาน ตลอดจนครืไองขียนละวัสดุทีไจาป็น
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงจากการบันทึกสัไงงานของผูຌบังคับบัญชา
ปกติลຌวผูຌทีไทาหนຌาทีไลขานุการมักจะเดຌรับคาสัไงดยตรง คือ ทางวาจาจากผูຌบังคับบัญชา มักจะเดຌรับ
คาสัไงป็นลายลักษณ์อักษร การเดຌรับคาสัไงทีไ ป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฏ฿นส วนของงานทีไป็นหนังสือราชการ

ํ๓

สวน฿หญจะสัไงการป็นลายลักษณ์อักษรพียงขຌอความสัๅนโ สวนรายละอียดของคาสัไงนัๅนจะป็นรืไองของการสัไง
ทางวาจา ตมือไ ฿ดทีไเดຌรับคาสัไงป็นลายลักษณ์อักษร มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. อาน ละทาความขຌา฿จ฿นคาสัไงนัๅน หากคาสัไง นัๅนเมชัดจน ป็นหนຌาทีไของผูຌทีไทาหนຌาทีไ
ลขานุการทีไจะตຌองสอบถามพืไอ฿หຌกิดความชัดจน จะเดຌปฏิบัติ฿หຌถูกตຌองหมาะสมตอเป
๎. ผูຌทาหนຌาทีไลขานุการจะตຌองกลຌ าถาม฿นสิไงทีไสมควรจะถาม เม฿ชถามพรไาพรืไอ บางรืไองป็น
รืไองทีไตຌอง฿ชຌสามัญสานึก฿นการคิดละตัดสิน฿จเดຌอง เมตຌองสอบถามผูຌบังคับบัญชา฿หຌทานกิดความราคาญ
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนอยางครงครัด หากมีการปลีไยนปลง฿นรืไอง฿ดโ อันทา฿หຌเมสามารถ
ปฏิบัติตามคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์อักษรนัๅนเดຌ ตຌองนารียนผูຌบังคับบัญชาทราบ พืไอกຌเขคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์
อักษรนัๅน หรือออกคาสัไงทีไป็นลายลักษณ์อักษร฿หม
วิธีปฏิบัติ฿นการรับคาสัไงทางทรศัพท์จากผูຌบังคับบัญชา
การสัไงงานของผูຌบังคับบัญชาเมเดຌถูกจากัดอยูฉพาะการรียกตัวผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาขຌาเปพบละสัไงการ
พียงอยางด ียว การสัไงงานทางทรศัพท์ ทัๅง ทรศัพท์ทางเกล฿นประทศหรือนอกประทศ ละทรศัพท์มือถือกใ
ป็นอีกชองทางหนึไง฿นการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชา ดังนัๅนลขานุการจะตຌองตรียมตัว฿หຌ ทีไจะรับคาสัไงทางทรศัพท์
ของผูຌบังคับบัญชาตลอดวลา มีขຌอควรปฏิบัติดังนีๅ
ํ. จัดตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาเวຌ฿กล ຌทรศัพท์สมอโ กรณีทรศัพท์มือถือผูຌทาหนຌาทีไ
ลขานุการจะตຌองพกอุปกรณ์ คือ กระดาษหรือสมุดนຌตลใกโ ละปากกาหรือดินสอติดตัวป็นประจา พราะ จะ
เด ຌ฿ชຌบันทึกขຌอความละจดสาระสาคัญของคาสัไง฿หຌ เดຌความมากทีไสุด ตกรณีคาสัไง฿หຌดานินการติดตอเปยัง
หมายลขทรศัพท์ ชืไอบุคคล วันทีไละวลา หรือกรณีอืไนโ ทีไมีรายละอียดมากโ หากเมมีอุปกรณ์ ดังกลาว จะทา
฿หຌกิดการสับสนหรืออาจจะจาเมเดຌทัๅงหมด กใจะทา฿หຌการปฏิบัติงานเมอาจบรรลุผลเดຌ
๎. ตัๅง฿จฟังรายละอียดของคาสัไง฿หຌดี นืไองจากการสืไอสารทางทรศัพท์บางครัๅงอาจป็นรืไ อง
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
๏. ปฏิบัติตามคาสัไงนัๅนละควรจัดทาสมุดบันทึกการรับคาสัไงทางทรศัพท์ ดยระบุวันทีไ วลา
รืไอง ละรายละอียดพืไอประยชน์฿นการติดตามรืไองราว฿นภายหลัง
ตอยางเรกใตาม ฿นปัจจุบันทคนลยีกຌาวหนຌาละทันสมัยการสัไงงานของผูຌบังคับบัญชายังมี
ชองทางอืไนทีไนอกหนือจากทีไกลาวมาขຌางตຌน ชน LINE หรือ FACEBOOK ป็นตຌน ดังนัๅนการปรับตัว฿หຌพรຌอมกับ
การรับคาสัไงอยูสมอจะทา฿หຌการปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการมีประสิทธิภาพละสงผลดีตอผลงานของผูຌบังคับบัญชาอีก
ดຌวย

ํ๔

ปัญหาละนวทางการกຌเข฿นการปฏิบัติงานลขานุการ
ผูຌปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการจะมีความกຌาวหนຌา฿นหนຌาทีไการงานเดຌนัๅน ตຌองขวนขวายหาความรูຌ
หรือศึกษางานพืไอตาม฿หຌทันกับหตุการณ์ปัจจุบัน หรือหนวยราชการทีไตนสังกัด พืไอจะเดຌนามา฿ชຌประยชน์฿น
งานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นเปดຌวยความรียบรຌอย พืไอกอ฿หຌกิดประสิทธิภาพละประสิทธิผลพืไอประยชน์สูงสุด
ขององค์กร จึงขอสนอปัญหา฿นการปฏิบัติงานลขานุการ ดังนีๅ
ํ. ลขาทีไเมมีความรูຌความขຌา฿จ฿นหนวยงานละองค์กร เมขຌา฿จงานทีไทา บอยครัๅงทีไจะทา฿หຌ
กิดปัญหา ความเมขຌา฿จกับบุคคลหรือหนวยงานตางโ
ขຌอสนอนะ
ตຌองศึกษารายละอียดของหนวยงานอยางลึกซึๅง พราะตຌองทางานรวมกับผูຌบริหาร มืไอผูຌบริหาร
มอบหมายงาน฿หຌตຌองทาเดຌทันทวงที ละตຌองทราบวาจะติดตอกับหนวยงาน฿ด หรือกับผูຌ฿ด ทีไสาคัญผูຌบริหารมัก
ปลีไยนเปตามวาระ ดังนัๅน ผูຌทีไตຌองรูຌรืไองของหนวยงานมากทีไสุดคือลขานุการ
๎. ฿นบางสถานการณ์ทีไรงดวน ลขานุการทีไขาดความละอียดรอบคอบละอดทน จะทา฿หຌกิด
ความสียหาย ละทา฿หຌการปฏิบัติงานลาชຌา
ขຌอสนอนะ ตຌองปรับตัว฿หຌมีความคลองตัว ละอียดรอบคอบ อดทนตอสถานการณ์ตางโ ละ
สดงออกถึงพฤติกรรมทีไหมาะสม
๏. ปัจจุบันทคนลยีเดຌขຌามามีบทบาท฿นการทางาน หากขาดทักษะดຌานการ฿ชຌคอมพิวตอร์ทา
฿หຌการทางานชืไองชຌา ละเมคอยมีประสิทธิภาพทาทีไควร
ขຌอสนอนะ ลขาตຌองกຌาวทันตอหตุการณ์฿นดຌานขาวสาร ขຌอมูล ละรูຌจัก฿ชຌระบบสารสนทศ
฿หຌป็นประยชน์ตอการทางาน พืไอ฿หຌกิดความสะดวก รวดรใว ถูกตຌองมนยาขึๅน

ํ๕

การปฏิบัติงานดຌานการประชุม
การประชุม หมายถึง การทีไบุคคลตัๅงต ๎ คนขึๅนเป เดຌมากระทากิจกรรมสืไอขຌอความรวมกัน อัน
จะนามาซึไงความขຌา฿จทีไตຌองตรงกัน พืไอลกปลีไยนความคิดหในกัน หรือพืไอทีไจะกຌเขปัญหารวมกัน
การประชุมทีไมีประสิทธิผล
ํ. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
๎. 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
วัตถุประสงค์ : พืไอจຌงคาสัไง
พืไอชีๅจงนยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ
พืไอถลงผลงาน หรือความกຌาวหนຌาของงาน
บทบาทของประธาน
กอนการประชุม
ํ. รวมกับลขานุการกาหนดระบียบวาระ
๎. ศึกษารายละอียดของระบียบวาระ
๏. กาหนดนวทางหรือกณฑ์฿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/ศูนย์/สถาบัน/สานัก
ละวิทยาลัย จะสงอกสารเปยังหนวยงานยอยระดับ งาน/ฝຆาย/ภาควิชา ดยตรงเมเดຌ
๑.อกสารทีไสงถึงตัวบุคคลดยตรง บุคคลนัๅนเมสามารถตอบกลับอกสารผานทาง
ระบบเดຌ
๒. มนูหนังสือทีไสงออกตางคณะบางครัๅง เมสดงรายการอกสารทีไหนวยงานจัดสงออกเปตางคณะ
ทา฿หຌเมสามารถดึงอกสารกลับพืไอทาการกຌเขหรือยกลิกเดຌ
๓.อกสารทีไคณะ/หนวยงานสงคืน หนวยงานจຌาของรืไองทีไจัดสงจะเมสามารถทราบเดຌวามีอกสาร
สงคืน พราะเมมีสัญลักษณ์หรือขຌอความ฿ด โ จຌงวามีอกสารตีกลับ
๔. อกสารทีไเดຌรับบางครัๅงเมสามารถปຂดอานพืไอทาการลงรับ/สงคืนเดຌ ดังภาพขຌางลาง

ทา฿หຌมนูอกสารยังเมลงรับจะมีรืไองทีไเมเดຌลงรับคຌางทีไหนຌาจอ
๕. ระบบอกสารอิลใกทรอนิกส์ (e-document) สาหรับผูຌรับ-สงอกสาร มีมนูรายงานการลงรับ
อกสาร ตเมมีมนูรายงานการสงอกสาร
ํ์. ผูຌรับ-สงอกสาร ลงรับอกสารลຌวจัดสง฿หຌผูຌสัไงการคนทีไ แ ฿นวันทีไ แ่ กรกฎาคม โ55เ มืไอผูຌสัไง
การคนทีไ แ ขຌา฿ชຌระบบงานพืไอตรวจสอบอกสารรอสัไงการ฿นวันดียวกัน ตเมมี฿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 ฿ชຌวิธีการสัไงพิมพ์ ิprint) อกสารพืไอนาสนอสัไงการ ิเมดานินการทาง
ระบบี

๎๏

ลาชຌา

ํ๐. ปรกรมมอร์ผูຌพัฒนาระบบอยูทีไวิทยาขตหาด฿หญ มืไอระบบมีปัญหาทา฿หຌการกຌเขเมสะดวก

นวทางการกຌเข
ํ. มืไอมีอกสารสงถึงตัวบุคคลดยตรง ละบุคคลนัๅนตຌองการจะตຌตอบอกสารทางระบบ฿หຌพิมพ์
ขຌอความลง฿นชอง พิไมความหใน/คาตอบสว นตัว คลิ กปุຆม บัน ทึกละปຂ ด ลຌ วจຌ งผูຌห นຌาทีไรับ -ส งอกสารของ
ภาควิชา/ฝຆาย ฿หຌดานินการจัดสงอกสารเปยังจຌาของรืไองพืไอทราบหรือดานินการตอเป
๎. อกสารทีไหนวยงานสนอสัไงการรียบรຌอยลຌว ละจัดสงจຌงวียนคณะ/หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองดานิน การ คณะ/หน วยงานทีไรั บอกสารสามารถอานคาสัไ งการดยคลิกทีไ สຌ นทาง ละคลิ กทีไชืไ อ
หนวยงานทีไจัดสงอกสาร จะปรากฏหนຌาตางพืไออานคาสัไงการของอกสารรืไองนัๅน
๏. หากคณะ/หนวยงาน ตຌองการทราบวามีอกสารสงคืน ิตีกลับี มาหรือเมนัๅน ฿หຌเปตรวจสอบทีไมนู
อกสารตีกลับ
๐. อกสารทีไผูຌสัไงการเดຌสัไงการลຌว ละสงกลับเปยังผูຌรับ -สงอกสารของงานทีไนาสนอ หากตຌองการ
กຌเขขຌอความคาสัไงการ ฿หຌผูຌสัไงการอกสารเปคຌนหาอกสารทีไ มนูอกสารสัไงการลຌว ละลือกคลิกปุຆม ดึงอกสาร
กลับ ิถวดียวกับชืไอรืไองทีไตຌองการกຌเขคาสัไงการี อกสารรืไองนัๅนจะเปปรากฏทีไมนูอกสารรอสัไงการ พืไอ
ดานินการสัไงการ฿หมอีกครัๅง ิทัๅงนีๅอกสารรืไองนัๅนผูຌรับ-สงของงานจะตຌองเมเดຌดานินการ฿ด โ กับอกสารี
ขຌอสนอนะ
ํ. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบงาน฿หຌสมบูรณ์ ครบถຌวนยิไงขึๅน ละลดขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿หຌนຌอยลง
๎. การอานคาสัไงการของอกสาร ควรจะสดงทีไหนຌาตาง การดานินการอกสาร ดຌวย เม฿ชตຌองเป
ปຂดอานทีไสຌนทางอยางดียว
๏. ควรมีสัญลักษณ์จຌงตือนหรือขຌอความ฿ด โ บงบอกมืไอมีอกสารตีกลับมา
๐. ควรพิไมติม฿หຌมนูอกสารถึงตัวทาน สามารถตຌตอบกลับอกสารเปถึงผูຌรับ-สงเดຌ
๑. การจัดสงอกสาร ควรจัดสง฿หຌฉพาะหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
๒. จัดประชุมหารือพืไอทาความตกลงละหานวทางปฏิบัติ฿นรืไองการจัดสงอกสาร
๓. ควรประชาสัมพันธ์การ฿ชຌระบบอกสารอิลใกทรอนิกส์฿หຌครอบคลุมบุคลากรทุกฝຆาย
๔. ควรจัดอบรมวิธีการ฿ชຌระบบงาน฿หຌกบุคลากรทุกคน
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