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ค าน า 

เลขานุการที่ดีจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้บริหารท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนั้น เลขานุการต้อง
เป็นผู้ที่มีความสามารถ รอบคอบ และมีทักษะในทุกๆ ด้าน การจัดท าคู่มือเลขานุการก็เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการ (คณบดี) ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและขึ้นตอนการปฏิบัติงาน 5 งาน
หลัก ๆ คือ 1) งานการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก 2) งานเสนอแฟ้มลงนาม 3) งานติดตามเรื่อง 4) งาน
ประสานงาน 5) งานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือท าให้เกิดความคล่องตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฉบับนี้ คงมีประโยชน์ต่อผู้ที่ปฏิบัติงานด้านงานเลขานุการหรือผู้ที่สนใจงานด้าน
งานเลขานุการบ้างไม่มากก็น้อย และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 
 
 

ปวีณา  ศรีบุญเรือง  
        ผู้จัดท า 
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บทที่ 1 
 บทน า  
 
1.1 ความส าคัญและที่มาของการจัดท าคู่มือการปฎิบัติงานเลขานุการคณบดี 
  ในหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารหน่วยงาน
บุคลากรผู้ท าหน้าที่ไปตามต าแหน่งต่างๆ ที่ได้จัดสรรไว้ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงานหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฯลฯ ทุกหน่วยงานจะมีเลขานุการประจ าไว้ ซึ่งเลขานุการจะท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
สารบัญทั่วๆ ไป ในส านักงานเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระผู้บังคับบัญชาจัดการงานต่างๆ ประสานงานนัดหมาย หรือ
เป็นผู้แทนในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คอยต้อนรับผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ควบคุมหนังสือและจดหมายเข้า
ออกต่างๆเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากที่สุด งานเลขานุการเป็นงานที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในทุกๆ
หน่วยงานเพราะจะท าให้งานในส านักงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และรวดเร็วเลขานุการเปรียบเสมือน
ฟันเฟืองของเครื่องจักรทีจ่ะท าให้งานขององค์กรนั้นนั้น สามารถด าเนินไปได้ด้วยดีราบรื่น 
     เลขานุการคือ ผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนผู้บริหารดังนั้นจึงต้องมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม 
เช่น มีความคล่องตัว มีระบบมีระเบียบเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ เป็นคนที่รักการปฎิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานในองค์กร เลขานุการมีหน้าที่แบ่งเบาภาระของผู้บริหารเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรนั้นๆ 
    ในทางปฏิบัติงานอาชีพ เลขานุการควรเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว มีความสามารถในทักษะทุกเรื่องของ
ส านักงานเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบขึ้นตรงต่อผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในงานที่ท าอยู่โดยไม่ต้องมีการควบคุม
หรือสั่งการ เลขานุการที่ดีมีส่วนสนับสนุนให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมขึ้น  ทั้งยังสามารถใช้
ความคิดพิจารณาตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงาน
กับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเลขานุการจึงต้องพร้อมที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งในด้านการจัดการบริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพ่ือความส าเร็จในการเป็น
เลขานุการมืออาชีพที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ก้าวทันกับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่มือการปฎิบัติงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ หรือผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานเลขานุการ สามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานได้โดยง่าย
สะดวกและรวดเร็วได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในหนทางสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการ รวมทั้ง
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการการบริหารเวลาให้ผู้บริหารการพัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือสนับสนุนให้
ผู้บริหารด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา,2554) 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ประสงค์จะปฎิบัติงานเลขานุการ 
4. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป 
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1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการสามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว 
2. เป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
3. เพื่อให้สามารถหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต 
4. เป็นแนวทางน าไปสู่การลดเวลาการศึกษาการปฎิบัติงานในต าแหน่งเลขานุการ 

 
1.4 ขอบเขตของคู่มือ 
   วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมีผู้บริหารคือคณบดีรองคณบดีฝ่ายบริหารรองคณบดีฝ่ายวางแผน
งานและประกันรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษารองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และเลขานุการคณะในที่นี้ผู้จัดท าจะจัดท าเฉพาะคู่มือปฎิบัติงานเลขานุการคณบดี ซึ่งประกอบไปด้วย 6 งาน
หลัก คือ 

1. งานการให้บริการเพ่ือมีความสะดวก 
2. สองงานเสนอแฟ้มลงนาม 
3. สามงานติดตามเรื่อง 
4. งานประสานงาน 
5. งานรวบรวมผลการปฏิบัติงาน 
6. การใช้ Google คอลเล็กตอร์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

 
1.5 นิยามศัพท ์

มหาวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  
วิทยาลัย  หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
คณบดี   หมายถึง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
รองคณบด ี หมายถึง รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
   เลขานุการวิทยาลัย หมายถึง เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

Social media  หมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมเพ่ือได้หลายทิศทางโดยผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

1.5.1 นิยามหรือค าจ ากัดความ   
1. ค าบรรยายลักษณะงาน หรือ ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD  

หมายถึง การระบุขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงาน สามารถอธิบายขั้นตอน step-by-step 
ของกิจกรรมหลัก อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมรองได้ ระบุระยะเวลาในการท างานของแต่ละขั้นตอนอย่าง
ละเอียด พร้อมทั้งสามารถระบุตัวชี้วัดผลงานหลักได้  
2. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Instruction) WI  

หมายถึง การระบุงานที่ตนเองรับผิดชอบหรือมีหน้าที่ท า โดยน าหัวข้อมาจาก JD กิจกรรมรอง มา
เขียน flow chart ให้เห็นรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติในเชิงลึกของต าแหน่งงานประกอบด้วย  ขั้นตอน เวลา 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในต าแหน่งงานของตนได้อย่างถูกต้อง  
3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP  
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หมายถึง การท างานในภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดของงานนั้น ๆ โดยใช้อธิบายถึงงานหลักๆ ที่
น ามาจาก WI ซึ่งต้องระบุวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นขั้นตอน step-by-step และ flow chart อย่างละเอียด
เพ่ือให้เห็นกระบวนการและความสัมพันธ์กับฝ่ายอ่ืน ๆ รวมไปถึงเวลาในการท างานทั้งหมดโดยการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน 
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บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างการบริหารจัดการ 

 
2.1 ความเป็นมาของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
     ประวัติความเป็นมา 
    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้จัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2540 ภายใต้ชื่อโครงการจัด
การศึกษาบุคลากรประจ าการส าหรับนักบริหารและในปีพ.ศ. 2542 เปลี่ยนเป็นชื่อโครงการจัดการศึกษา
ส าหรับนักบริหารโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ช่วงโชติพันธุเวช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการขณะนั้นเป็นหัวหน้า
โครงการต่อเนื่อง 
   การด าเนินงานเริ่มต้นจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรางศรี พาณิชย์ชยกูล อธิการบดีในขณะนั้นได้ตก
ลงร่วมมือกับ กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือการจัดการศึกษา
ส าหรับนักธุรกิจผู้ประกอบการและผู้บริหารที่ยังขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งนักธุรกิจ นักการเมือง ดารา
นักแสดง และผู้ประกอบการที่มีกิจการของตนเอง หรือมีหน้าที่การงานระดับผู้บริหารในระยะเวลาแรกได้เปิด
สอนสองหลักสูตรได้แก่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ กับหลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์บัณฑิต โครงการนี้ได้รับความส าเร็จอย่างดี ยิ่งมีนักธุรกิจและนักการเมืองเข้ามาศึกษาและส าเร็จ
การศึกษาออกไปมีบทบาทส าคัญในธุรกิจและการเมืองระดับชาติมากมายหลายท่าน เช่นสว. สส. สจ. อบต. 
ศาล หอการค้า เจ้าของธุรกิจที่มีชื่อเสียงอาทิ แว่นท็อปเจริญ กิจสยามกลการ เกาะช้างซีวิวรีสอร์ท และ ECC 
เป็นต้น หลายคนได้ส าเร็จการศึกษาและได้น าความรู้ไปต่อยอดธุรกิจของตนเพ่ิมขึ้นอีกมากมายตลอดจนไป
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในมหาลัยของรัฐชั้นน าหลายแห่ง อีกทั้งยังได้ท าความร่วมมือ และ
ให้ทุนพนักงานบริษัทของตนได้เข้ามาศึกษาในเวลาต่อมา นอกจากนี้ยังได้ท าความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
อาทิบริษัท MK Restaurant และแว่นท็อปเจริญจ ากัด เพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของบริษัทและ
หน่วยงานเพื่อเตรียมเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร ระดับต้น กลางและสูง ในสาขาที่มีอยู่ในทั่วประเทศ 
   ต่อมาเม่ือพ.ศ. 2548 โครงการได้ขยายหลักสูตรและสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นจึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัย
การจัดการโดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สีพระจันทร์ เป็นผู้อ านวยการคนแรก 
   ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ครั้งที่4/2551 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม
พ.ศ. 2551 ได้พิจารณาให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการเป็นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจั ดการ College of 
Innovation and Management และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน 
   ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีส านักงานตั้งอยู่ที่อาคาร37 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันธามีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ เป็นคณบดีเปิดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจระดับปริญญาตรีโทเอกรวมทั้งสิ้นประมาณ 13 หลักสูตรจัดการศึกษาการเรียนการสอนทั้งภาค
ปกติและภาคพิเศษ โดยจัดให้มีการร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจ านวน
มากเช่นบริษัทเซ็นทรัลรีเทลการรถไฟแห่งประเทศไทยกองทัพบก บริษัทซีพีและบริษัทเอ็มเคเป็นต้นปัจจุบันมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วจ านวนมากกว่า 5,000 คน โดยปัจจุบันมีสาขาวิชา ที่ได้เปิดการเรียนการสอนดังนี้ 
  
ปริญญาตรี 

- สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
- สาขาวิชา การจัดการคุณภาพ 
- สาขาวิชา การจัดการทุนมนุษย์และองค์การ 

http://pps.cim.ssru.ac.th/
http://qm.cim.ssru.ac.th/
http://hcm.cim.ssru.ac.th/
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- สาขาวิชา การจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการตลาด 
- สาขาวิชา นวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 
- สาขาวิชา การจัดการอีสปอร์ต 
- สาขาวิชา การจัดการการค้า 

ปริญญาโท 
- สาขาวิชา การเมืองการปกครอง 
- สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ 
- สาขาวิชา การจัดการฟุตบอลอาชีพ 

ปริญญาเอก 
- สาขาวิชา การเมืองการปกครอง 
- สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ 

 
ปรัชญา (Philosophy) 

มีภูมิปัญญา ภูมิธรรม ภาวะผู้น า และพัฒนาสังคม 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

ยกระดับคุณภาพนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 
พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ เพ่ือการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น        
    อย่างยั่งยืน 
3. ให้บริการวิชาการ และสร้างเครือข่าย ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรม 
    องค์การ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
4. พัฒนาองค์ความรู้สู่การท านุบ ารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 
Agenda 

1. พัฒนานวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การที่มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากนวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

 
ภารกิจหลัก (Key result area) 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า ตรงกับความต้องการของชุมชนและสังคมยุคเศรษฐกิจ  
                  ฐานความรู้ อยู่ในสังคมอาเซียนและเป็นประชากรโลกอย่างมีความสุข 

2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน สังคม และประชาคมอาเซียนอย่างมี  
    คุณภาพ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานชุมชน สังคมและผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 
    หรือ SMEs ให้เข้มแข็ง 

http://mis.cim.ssru.ac.th/
http://itm.cim.ssru.ac.th/
http://itt.cim.ssru.ac.th/
http://e-sport.cim.ssru.ac.th/
http://tm.cim.ssru.ac.th/
http://mps.cim.ssru.ac.th/
http://mmi.cim.ssru.ac.th/
http://mbafb.cim.ssru.ac.th/
http://dps.cim.ssru.ac.th/
http://phd.cim.ssru.ac.th/
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3. อนุรักษ์ พัฒนา และให้บริการข้อมูลสารสนเทศทางด้านศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์สู่ 
    อาเซียน 
4. วิจัย สร้างนวัตกรรม และองค์ความรู้ สู่การพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาภูมิปัญญาไทยสู่  
    ประชาคมอาเซียน 
5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
6. สร้างและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการและนวัตกรรมองค์การ 

เสาหลัก (Pillar) 
1. ทุนมนุษย ์
2. ทรัพยากร 
3. เครื่องมือทางการจัดการ 
4. เครือข่าย 

วัฒนธรรมองค์การ (Organization Culture) 
1. บุคลากรมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาตนเอง  
    อย่างต่อเนื่อง 
2. บุคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และธรรมาภิบาล 
3. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความศรัทธา และผูกพันต่อองค์การ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Focus) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 

 
ค่านิยมหลัก (Core Values) 

1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ 
3. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
4. ความเป็นมืออาชีพ  

 
เป้าหมายการพัฒนาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (Development Goal’s) 

1. เป็นองค์การที่สร้างผลงานด้านนวัตกรรมการจัดการ และนวัตกรรมองค์การ 
2. เป็นองค์การที่มีสมรรถนะสูง 
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2.2 โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 
 

โครงสร้างผูบ้ริหารของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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คณบด ี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายแผน
และประกนัคณุภาพ 

รองคณบดีฝ่ายวิจยั

และบริการวิชาการ 
รองคณบดีฝ่าย
กิจการนกัศกึษา 

หวัหน้าส านกังาน 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

-งานธุุรการและสาร
บรรณ 

-งานประชาสมัพนัธ์ 
-นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
-งานบคุลากร 
-งานเลขานกุาร 
-งานพสัด ุ

-งานการเงินและบญัชี 

 
 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

-งานธุุรการและสาร
บรรณ 

-งานประชาสมัพนัธ์ 
-นกัวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
-งานบคุลากร 
-งานเลขานกุาร 
-งานพสัด ุ

-งานการเงินและบญัชี 

 
 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกนัค ุ

-งานวิเคราะห์
แผนงาน/งบประมาณ 

-งานประชาสมัพนัธ์ 
-งานประกนัคณุภาพ 

-งานอาคาร/
ยานพาหนะ 

 
 

ฝ่ายวิจยัและบริการ
วิชาการ 
-งานผลติผลงานงิจยั/
เผยแพร่ผลงานวิจยั 

-งานบริการวิชาการ
แก่สงัคม 

 
 

ฝ่ายกิจการนกัศกึษา
และศลิปะวฒันธรรม 

-งานกิจการนกัศกึษา 

 
 

2.2.1 โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

 
 
 

2.2.2 โครงสร้างภาระงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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1.2 ปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1.2.1 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเลขานุการ 

    งานเลขานุการเป็นงานเกี่ยวข้องกับผู้บริหารโดยตรง จึงมีลักษณะเป็นไปตามการสั่งงานของผู้บริหาร 
ดังนั้นหน้าที่ในการปฎิบัติงานของเลขานุการจึงมีขอบเขตหน้าที่เป็นไปตามลักษณะงานของผู้บริหารโดยมี
บทบาทส าคัญๆ ได้แก่ 

1. บทบาทในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 
2. บทบาทในฐานะรับสนองงานผู้บริหาร 
3. บทบาทในฐานะสมาชิกของคณะ 

   เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจในงานเลขานุการได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจึงขอจ าแนกงานในหน้าที่หลักๆ ของ
เลขานุการออกเป็น 4 งานได้แก่ งานประจ า งานอ านวยความสะดวก งานส่วนตัวของผู้บริหาร งานสร้าง
ภาพพจน์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. งานประจ า 

- รับค าสั่งงานของผู้บริหาร 
- ท าการนัดหมายและจัดตารางนัดหมายการประชุมต่างๆปัจจุบันได้ลงทะเบียนการใช้ Google 

calendar มาใช้ในงานเลขานุการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รับผิดชอบดูแลรับหนังสือเข้าออก 
- จัดล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพ่ือนด าเนินการเสนอก่อนและหลัง 
- พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร

ที่ก ากับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้บริหารพิจารณา 
- ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบหนังสือราชการจากกลุ่มงานต่างๆ ก่อนน าเสนอผู้บริหาร

และลงนามในหนังสือพร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้บริหารพิจารณาสั่งการและลงนามให้ครบถ้วนก่อนส่งกลับ
ไปยังงานธุรการ 

- พิมพ์หนังสือภายในหนังสือภายนอกและเอกสารราชการต่างๆให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ด าเนินการจัดเตรียมสรุป เรียงล าดับความส าคัญและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของ

ผู้บริหาร 
- ด าเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้บริหารสั่งการ และไม่อยู่ในหน้าที่ของหน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง 
- เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม 
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบค้นหาง่าย 
- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกพร้อมรับส่งส่งอีเมลล์ และโปรแกรมสื่อสาร

ต่างๆเช่นโปรแกรม LINE เป็นต้น 
2. งานอ านวยความสะดวก 

- ด าเนินการเพื่อขออนุมัติเข้าอบรมสัมมนาประชุมวิชาการ ฯลฯ 
- ด าเนินการส่งรายชื่อ/ช าระค่าลงทะเบียน 
- ประสานงานระหว่างผู้บริหารและฝ่ายต่างๆ 
- ต้อนรับแขกของผู้บริหาร 
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- เตรียมข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้น เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารกรณีหน่วยงานภายใน
หรือหน่วยงานภายนอกเชิญประชุมสัมมนา ร่วมเป็นเกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดงานหากมีการ
ก าหนดเวลาที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจอ่ืนที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้าแล้ว 

- ปฏิบัติงานระหว่างผู้บริหารไม่อยู่อย่างเต็มความสามารถ 
- เตรียมสิ่งของเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานส าหรับผู้บริหารให้พร้อม และดูแลความเรียบร้อยบนโต๊ะ

ท างานของผู้บริหาร 
- คอยติดตามเรื่องต่างๆ ที่ผู้บริหารท าอยู่หรือเกี่ยวข้องอยู่เตือนก าหนดการการนัดหมาย 
- อ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหารในทุกๆด้าน 

3. งานส่วนตัวของผู้บริหาร 
- เตือนความจ าเนื่องในโอกาสต่างๆเช่นงานเลี้ยงงานสังคมงานการกุศลอ่ืนๆ 
- เตรียมการเดินทางให้เช่นจองตั๋วเดินทางติดต่อยานพาหนะจองที่พักและเอกสารที่เกี่ยวกับการ

เดินทางจัดท าก าหนดการเดินทาง 
- ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารร้องขอเช่นติดต่อธนาคารติดต่อบริษัทประกันช าระภาษีอ่ืนๆ 
- ธุรกิจและผลประโยชน์อื่นๆ 
- ดูแลทุกข์สุขของผู้บริหารตามสมควร 

4. งานสร้างภาพพจน์แบ่งออกเป็นสามส่วนคือ 
ก. สร้างภาพพจน์ให้แก่องค์กร 

- การต้อนรับผู้มาติดต่อ 
- การให้ข้อมูลข่าวสาร 
- การรับโทรศัพท์ 

ข. สร้างภาพพจน์ที่ดีให้นาย 
- ไม่นินทานายลับหลัง 
- ความสะอาด ความถูกต้องความตรงต่อเวลา 
- การปฏิบัติงานต่อผู้มาติดต่อกับนาย 
- การได้ร้านหน่อยกฎระเบียบที่นายก าหนดขึ้น 
- ทันต่อเหตุการณ์มีข้อมูลที่จ าเป็นติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับนายเสมอ 
- เต็มใจในการรักษาภาพพจน์ที่ดีของนายยอมรับผิดแทนนาย 

ค. สร้างภาพพจน์ให้แก่ตนเอง 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
- พัฒนาปรับปรุงงานหาวิธีท างานที่ใหม่และดี 
- มีมารยาทดีสุขภาพและมีจิตใจดี 
- ยินดีที่จะท างานให้ส าเร็จแม้งานจะหนักและเลยเวลางานปกติ 
- ยินดีที่จะท างานนอกเหนือหน้าที่ 
- ศึกษาวิธีการท างานของผู้บริหาร 
- พัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพให้ดูดีการแต่งกายและวางตัวถูกกาลเทศะ 
- ไม่แสดงอ านาจถ้าผู้บริหารใหญ่ก็ยาวใหญ่ตามนาย 
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บทที่ 3 
แนวทางปฎิบัติงานหลักเกณฑ์และข้ันตอนรวมทั้งการน าโซเชียลมีเดียมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

เลขานุการ (คณบดี) 
 
3.1 ลักษณะการปฎิบัติงานของต าแหน่งงานเลขานุการคณบดี 

ตามที่ได้มีการก าหนดลักษณะงานของเลขานุการตามเอกสารที่จัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศ
ไทยฉบับปีพ.ศ. 2554 ไว้ว่ามีลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจ าเพ่ือป้องกันความผิดพลาดท าการ
นัดหมายและจัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาเตือนการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงก าหนดการนัด
หมายล่วงหน้าติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ตบันทึกงานจากผู้บังคับบัญชาบันทึกเสี ยง
และน ามาจัดพิมพ์ร่างจดหมาย โต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจ าดูแล
รับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสารจัดการประชุมเตรียมเอกสารการประชุมของผู้บังคับบัญชาการจัดท ารายงานการ
ประชุมการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่ส าคัญแก่ผู้บังคับบัญชาเจรจาโต้ตอบและท าการนัดหมายภารกิจ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชาต้องมีความเข้าใจถึงธรรมชาติและ
ภาระหน้าที่ของทั้งผู้บังคับบัญชาและองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่และรู้จักการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งเมื่อ
ปฏิบัติงานจนได้รับความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาแล้วอาจได้รับมอบหมายให้ท างานแทนได้ในบางกรณี 
   การก าหนดลักษณะงานและเลขานุการดังกล่าวข้างต้นท าให้มองเห็นภาพของงานเลขานุการเบื้องต้น
ได้อย่างชัดเจนว่าเลขานุการนั้นเสมือนเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาเป็นกันชนให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เชื่อมโยงหรือ
ประสานนโยบายให้ระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้างานหรือระดับอ่ืนๆ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันซึ่งจะท า
ให้งานขององค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมสุขภาพจิต.ส านักงานเลขานุการกรม, 
2556) 
แนวทางการปฏิบัติงานในการท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
   การท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาในระยะเวลาแรกต้องอาศัยอะไรบ้างค าตอบก็คือทุกๆอย่างในขั้นตอน
การเตรียมตัว ข้างต้นนี้แล้วแต่สถานะเวลาและโอกาสเราต้องมีศักยภาพพอที่จะน าสิ่งที่เราฝึกฝนไว้แล้วออกมา
ใช้ให้ได้ถูกจังหวะและโอกาสในระยะแรกผู้บังคับบัญชาจะสังเกตการท างานของเราเช่นการมอบหมายให้เรา
ท างานหนึ่งชิ้นท่านจะได้ข้อสรุปไว้ในใจดังนี้ (ตรีเพชรอ่ าเมือง,2556) 

ก. การรับค าสั่งของเรามีความเข้าใจค าสั่งมากน้อยแค่ไหนเราเป็นคนแบบไหนสั่งเพียงหลักการ
รายละเอียดไม่ต้องสั่งหรือต้องสั่งอย่างไรเอียดถึงจะเข้าใจ(โดพฤติกรรมภูมิปัญญาและไหวพริบ) 
   ข. ผลของงานเป็นอย่างไรรวดเร็วหรือช้าดีหรือบกพร่อง (ดูความเอาใจใส่ทักษะและประสิทธิภาพใน
การท างาน) ในขณะเดียวกันเราก็ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเช่นเดียวกันดังนี้ 

- การสั่งการเป็นอย่างไรสั่งแบบคลุมเครือหรือชัดเจนพูดมากหรือพูดน้อยถ้าเป็นการสั่งแบบชัดเจนก็
สามารถน าไปปฏิบัติได้เลยหากกลุ่มเครือเราต้องกล้าที่จะซักถามเพ่ือให้ได้ความชัดเจน 

- ชอบวิธีการท างานอย่างไรซึ่งดูความพอใจของผู้บังคับบัญชาต่องานที่เราส่งมอบโดยพิจารณาจาก
ท่าทางที่แสดงออกหรือจากทางวาจาเช่นได้รับค าขอบใจค าชมหรือค าต าหนิหากเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพอใจ
ย่อมแสดงว่าวิธีการท างานอย่างนั้นหรือลักษณะนั้นสามารถใช้เป็นมาตรฐานขั้นตอนในการท างานได้แต่หาก
งานนั้นไม่ถูกใจหรือต้องกลับมาแก้ไขใหม่เราจะต้องศึกษาข้อบกพร่องนั้นและเรียนรู้ที่จะท างานนั้นใหม่ให้ได้
ตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาเรียกว่าเป็นการศึกษาซึ่งกันและกัน จากงานชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามและ
ต่อๆไปรวมกับระยะเวลาการท างานที่ผ่านไปได้เรียนรู้จากประสบการณ์ท างานระหว่างกันในกรณีส าหรับผู้ที่มี
ผลงานดีมีประสิทธิภาพผู้บังคับบัญชาจะเริ่มพิจารณาและให้ความไว้วางใจเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับการจะต้องใช้
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ระยะเวลาเท่าใดคงไม่แน่ชัดเพราะมีองค์ประกอบ ที่ เกี่ยวเนื่องหลายอย่างที่ส าคัญคืออุปนิสัยส่วนตัวของ
ผู้บังคับบัญชาบางท่านให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองบางท่านเป็นเจ้านายที่สุขุมและบางท่านนิ่งๆ 
ระยะเวลาในการไว้ใจคนอ่ืนจึงมีแตกต่างกันปกติธรรมดากว่าผู้บังคับบัญชาจะเรียกใช้เลขานุการได้อย่างสนิท
สนมหรือเริ่มไว้วางใจจะใช้ระยะเวลาประมาณสามถึงหกเดือนและกว่าจะเป็นผู้รู้ใจหรือเป็นเลขานุการอย่าง
เต็มตัวจะใช้เวลาประมาณ 10 ถึง 12 เดือน 
1. การรับค าสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา 

การที่ผู้บังคับบัญชาเรียกใช้สั่งงานเลขานุการที่ดีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าพบดังนี้ 
1. เตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาหรือว่าปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถบันทึกสาระส าคัญของค าสั่งได้

วงเล็บโพสต์ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดตัวเป็นประจ าเว็บปิด 
2. ยืนรอค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาด้วยท่าทีที่สุภาพหรือนั่งตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและเตรียมพร้อม

ที่จะบันทึกตามค าสั่ง 
3. บันทึกรายละเอียดของค าสั่งให้ครบถ้วนและไม่ควรขัดจังหวะของผู้บังคับบัญชาขณะสั่งข้อความ

เพราะจะท าให้ลืมข้อความบางประการได้แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งข้อความเสร็จแล้วหากไม่ เข้าใจตรงไหนต้อง
รีบถามทันทีและกรณีที่สามารถท าได้ควรทบทวนค าสั่งนั้นโดยย่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบอีกครั้งเพ่ือความ
ถูกต้องของการปฎิบัติงาน 

4. กรณีมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันมีผลกระทบถึงค าสั่งของผู้บังคับบัญชาควรรีบ
ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอรับทราบค าสั่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงค าสั่งบางส่วนกรณีไม่อาจจะปรึกษา
ได้ทันท่วงทีและเป็นกรณีรีบด่วนไม่อาจรอค าสั่งใหม่ได้เช่นผู้บังคับบัญชาก าลังประชุมเรื่องส าคัญเป็นต้นเป็น
หน้าที่ของเลขานุการที่จะต้องตัดสินใจด าเนินการในทางที่สมเหตุสมผลและตรงตามวัตถุประสงค์ของ
ผู้บังคับบัญชาให้มากท่ีสุดแล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกท่ีจะกระท าได้ 
2. การรับค าสั่งจากการบันทึกสั่งงานของผู้บังคับบัญชา 

โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการมักจะได้รับค าสั่งโดยตรงหรือทางวาจาจากผู้บังคับบัญชาและรับ
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรการได้รับค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฏในส่วนของงานที่เป็นหนังสือ
ราชการหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลโปรแกรมสื่อสารต่างๆเช่นโปรแกรม LINE แต่ในทางปฏิบัติแล้ว
ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่จะสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้อความสั้นๆ ส่วนรายละเอียดของค าสั่งนั้นจะเป็น
เรื่องของการสั่งทางวาจาแต่เมื่อใดที่ได้รับค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. อ่านและท าความเข้าใจในค าสั่งนั้นหากค าสั่งนั้นไม่ชัดเจนเป็นหน้าที่ของผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการที่
จะต้องสอบถามเพ่ือให้เกิดความชัดเจนจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

2. เลขานุการจะต้องกล้าถามในสิ่งที่ควรจะถามไม่ใช่ถามกันเรื่อบางเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องใช้สามัญส านึก
ในการคิดและตัดสินใจได้เองไม่ต้องสอบถามผู้บังคับบัญชาให้ท่านเกิดความร าคาญ 

3. ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นอย่างเคร่งครัดหากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดใดอันท าให้ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ต้องน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือแก้ไขค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร
นั้นหรือออกค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรใหม่ 
3. การรับค าสั่งทางโทรศัพท์จากผู้บังคับบัญชา 
    ในปัจจุบันการสั่งงานของผู้บังคับบัญชาไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่เฉพาะการเรียกตัวผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปพบ
และสั่งการเพียงอย่างเดียวการสั่งงานทางโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ทางไกลในประเทศไทยหรือนอกประเทศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลและโปรแกรม LINE ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสั่งงานของ
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ผู้บังคับบัญชาดังนั้นเลขานุการจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับค าสั่งทางโทรศัพท์ของผู้บังคับบัญชา
ตลอดเวลาหรือข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาไว้ใกล้โทรศัพท์เสมอเสมอกรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ท าหน้าที่
เลขานุการจะต้องพกอุปกรณ์คือกระดาษหรือสมุดโน๊ตเล็กๆและปากกาหรือดินสอติดตัวเป็นประจ าเพราะจะได้
ใช้บันทึกข้อความและจดสาระส าคัญของค าสั่งให้ได้ความมากที่สุดกรณีค าสั่งให้ด าเนินการติดต่อไปยัง
หมายเลขโทรศัพท์ชื่อบุคคลวันที่และเวลาหรือกรณีอ่ืนๆที่มีรายละเอียดมากๆหากไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวจะท าให้
เกิดการสับสนหรืออาจจะจ าไม่ได้ทั้งหมดก็จะท าให้ปฏิบัติงานอาจไม่บรรลุผลได้ 

2. ตั้งไจฟังรายละเอียดของค าสั่งให้ดีเนื่องจากการสื่อสารทางโทรศัพท์บางครั้งอาจเป็นเรื่องของ
สัญญาณที่ขาดหายไปท าให้การฟังค าสั่งไม่ชัดเจนและบันทึกรายละเอียดของค าสั่งให้ครบถ้วนเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาสร่างข้อความเสร็จให้ทวนค าสั่งนั้นโดยสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบอีกครั้งเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
  3. ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นและควรจัดท าสมุดบันทึกการรับค าสั่งทางโทรศัพท์โดยระบุวันที่เวลาเรื่องและ
รายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องราวในภายหลัง 
4. การติดต่อทางโทรศัพท์ 

การติดต่อทางโทรศัพท์เป็นปัจจัยส าคัญในการท างานในปัจจุบันดังนั้นมารยาทในการใช้โทรศัพท์จึง
เป็นเรื่องที่จ าเป็นและเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานของผู้ชายทุกคนไม่จ ากัดเฉพาะผู้ท าหน้าที่เลขานุการเท่านั้น
มารยาทที่ดีในการรับและติดต่อทางโทรศัพท์จะส่งผลและภาพลักษณ์ต่อผู้บังคับบัญชาของเลขานุการท่านนั้น
ด้วย 
5. ข้อพึงปฏิบัติในการใช้โทรศัพท์ 

1. เวลาต่อสายโทรศัพท์หาต่อสายผิดควรกล่าวค าว่าขอโทษที่ต่อสายผิดไม่ควรวางสายไปเฉยเฉย 
2. ควรเลือกเวลาติดต่อทางโทรศัพท์ให้เหมาะสมไม่ควรโทรศัพท์ในยามวิกาลหรือในช่วงเวลา

รับประทานอาหารกลางวันหรืออาหารเย็นหรือได้เวลาเลิกงาน 
3. ไม่ควรต่อโทรศัพท์เล่นเพื่อกลั่นแกล้งพูลอยู่ปลายสาย 
4. ไม่ควรพูดโทรศัพท์นานเกินไปเพราะอาจจะมีผู้อื่นรใช้สายหรือมีสายอื่นรอเรียกสายอยู่ 
5. ไม่ควรรับโทรศัพท์แล้ววางหูไปโดยไม่กล่าวอะไรเลย 
6. ไม่ควรหัวเราะหรือพูดล้อเล่นกับคนใกล้เคียงขณะโทรศัพท์อยู่ 
7. ไม่ควรอมคบเค้ียวขนมหรืออาหารหรือสูบบุหรี่ขณะโทรศัพท์ 
8. ไม่ควรใช้วาจาไม่สุภาพหรือพูดไม่มีหางเสียง 

6. การต่อสายโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งการต่อออกและรับสายเข้าและการโต้ตอบโทรศัพท์มีข้อความ
ปฏิบัติ  ดังนี้ 
การรับโทรศัพท์ 

1. รับสายทันทีเมื่อมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าดังไม่มีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าอย่าปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ดัง
อยู่เป็นเวลานานเพราะจะท าให้ผู้ติดต่อมาเข้าใจว่าไม่มีผู้รับท าให้วางสายไปเสียก่อนและกรณีเป็นเรื่องส าคัญจะ
ท าให้เกิดความเสียหายได ้

2. เมื่อรับสายแล้วให้กล่าวค าว่าสวัสดีบอกชื่อและสถานที่อยู่ของผู้รับบางครั้งอาจบอกเพียงสถานที่
เพ่ือให้ผู้มาติดต่อมีความมั่นใจว่าเป็นสถานที่ที่ต้องการจะติดต่อด้วย 

3. การใช้น้ าเสียงที่สุภาพและนุ่มนวลพูดให้ชัดเจนและใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม 
4. กรณีเป็นการรับสายที่ต้องการติดต่อกับผู้อ่ืนในหน่วยงานเดียวกันต้องรีบแจ้งให้ผู้นั้นทราบทันทีเพ่ือ

ไม่ให้ผู้ที่ติดต่อรอนานหากผู้นั้นยังไม่สามารถรับสายได้ทันทีควรแจ้งให้ผู้ที่ติดต่อทราบว่าผู้นั้นก าลังติดภารกิจ
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อะไรอยู่เช่นก าลังใช้สายโทรศัพท์อยู่เป็นต้นเพ่ือให้ผู้ที่ติดต่อมาตัดสินใจว่าจะรอ LINE หรือให้ติดต่อกลับหรือ
จะติดต่อมาใหม่ภายหลัง 

5. กรณีเป็นการรับสายที่ต้องการติดต่อกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง (กรณีที่ผู้บังคับบัญชาอยู่และไม่มี
ค าสั่งที่ประสงค์จะรับสายโทรศัพท์) ควรกล่าวค าขอโทษเพ่ือขอทราบถึงชื่อและสถานที่ของผู้ติดต่อมา
ตัวอย่างเช่นขอประธานโทษนะคะไม่ทราบว่าใครจะเรียนสายด้วยหรือไม่ทราบว่าจะให้เรียนท่านว่าใคร
ประสงค์จะเรียนสายด้วยแล้วจึงบอกให้ผู้ติดต่อมาคอยสักครู่ผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องจดจ าชื่อและสถานที่
ของผู้ที่ติดต่อมาแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจว่าจะรับสายนั้น
หรือไม่กรณีผู้บังคับบัญชายินดี รับสายนั้นก็สามารถโอนสายให้ได้เลยแต่ควรแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบว่าก าลังจะ
โอนสายนั้นให้พวกบังคับบัญชาซึ่งต้องระวังกรณีการโอนแล้วสายหลุดหากสายหลุดแล้วผู้ติดต่อนั้นได้ติดต่อ
กลับมาใหม่ต้องกล่าวค าขอโทษส าหรับกรณีสายหลุดด้วย แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่ประสงค์จะรับสายของ
บุคคลที่ติดต่อเข้ามาเป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อเข้ามาทราบโดยวิธีการที่นุ่มนวลและไม่
ควรเสียความรู้สึก เช่นอาจจะใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่อกลับภายหลังหรือท่านก าลังรีบจะไปประชุมและให้เรียนขอ
เบอร์ติดต่อกลับไว้เป็นต้น 

6. กรณีการรับโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาไม่อยู่เราต้องแจ้งให้พตติดต่อมาทราบทันทีว่า
ผู้บังคับบัญชาไม่โย่และควรบอกถึงสถานที่อยู่ของท่านในขณะนั้นเช่นท่านไม่อยู่ค่ะไปประชุมที่... ท่านจะกลับ
เข้ามาประมาณ... เป็นต้นทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ติดต่อเข้ามาพิจารณาว่าจะด าเนินการอย่างไรเช่นอาจจะติดต่อเข้ามา
ใหม่ติดต่อทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้นนอกจากนี้เราจะต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อซื้อทราบว่าเรายินดีและเต็มใจที่จะ
รับใช้ผู้ติดต่อเข้ามาอย่างจริงใจเช่นมีอะไรให้ดิฉันรับใช้หรือไม่คะซึ่งอาจเป็นการบันทึกข้อความการปฎิบัติธุระ
แทนการตอบสนองปัญหาบางเรื่องหรืออ่ืนๆเท่าที่จะสามารถท าได้เพ่ือให้ผู้ติดต่อเข้ามาเกิดความรู้สึกที่ดีและ
รู้สึกไม่เสียเวลาเปล่า 

7. กรณีที่ผู้ติดต่อมาต้องการให้ผู้บังคับบัญชาติดต่อกลับจะต้องจดรายละเอียดชื่อสถานที่ติดต่อเบอร์
โทรศัพท์ตลอดจนเรื่องที่ติดต่อไว้รวมทั้งก าหนดเวลาที่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับเพ่ือมีให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

8. การจบการสนทนาทางโทรศัพท์ควรจบด้วยค าพูดที่สุภาพและควรรอให้ฝ่ายที่ติ ดต่อเข้ามาวาง
หูโทรศัพท์ก่อนแล้วจึงวางสายตามและจัดสายโทรศัพท์ให้เข้าที่ให้เรียบร้อย 
การต่อโทรศัพท์ควรปฏิบัติดังนี้ 

8.1 มีสมาธิในการกดหมายเลขโทรศัพท์เมื่อมีผู้รับสายแล้วให้กล่าวค าว่าสวัสดีพร้อมแนะน าชื่อและ
สถานที่ของตนเองเช่นสดีค่ะฉันชื่อ... จาก... ชื่อหน่วยงานแล้วแจ้งความประสงค์ท่ีต้องการกับผู้รับสาย 

8.2 การใช้น้ าเสียงต้องสุภาพนุ่มนวลพูดให้ชัดเจนและใช้ถ้อยค าให้เหมาะสม 
8.3 กรณีเป็นการต่อโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชาหลังจัดแนะน าตนเองและหน่วยงานแล้วให้บอกชื่อ

และต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาว่าประสงค์จะติดต่อกับผู้ใดหากบุคคลผู้นั้นไม่อยู่จะต้องสอบถามนามของผู้
รับสาย รวมทั้งข้อมูลวันเวลาหรือสถานที่ที่จะติดต่อบุคคลนั้นๆ ได้หรือขอข้อแนะน าในการติดต่อแล้วจดบันทึก
ไว้เพ่ือน าเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทราบต่อไปหรืออาจฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้ 

8.4 จบการสนทนาด้วยค ากล่าวขอบคุณหรือค าพูดที่สุภาพแล้ววางสายโทรศัพท์ด้วยกริยาที่
นุ่มนวลไม่ท าให้เกิดเสียงกระแทกอันจะท าให้ผู้รับสารเกิดความรู้สึกท่ีไม่ดีและเสียภาพพจน์ของหน่วยงานได้ 
การบันทึกข้อความที่ได้รับทางโทรศัพท์มีข้อขวัญปฏิบัติดังนี้ 

1. สอบถามและบันทึกรายละเอียดการสนทนาให้ได้ใจความมากที่สุดเพ่ือให้ผมรับบันทึกนั้นสามารถ
เข้าใจความหมายที่สื่อสารได ้
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2. บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ชื่อบุคคลสถานที่ของเค้าติดต่อมาและของผู้ที่ต้องการให้ติดต่อกลับอย่าง
ชัดเจนและถูกต้องควรมีการทบทวนระหว่างการสนทนาด้วย 

3. กรณีที่ให้ติดต่อกลับเมื่อจดรายการบันทึกอย่างละเอียดแล้วให้น าไปบันทึกนั้นไปวางที่โต๊ะท างาน
ของผู้เกี่ยวข้องหากเป็นของผู้บังคับบัญชาควรท าส าเนาไว้ด้วยเพ่ือคอยเตือนผู้บังคับบัญชาหรือเป็นข้อมูลกรณี
ที่ผู้บังคับบัญชาให้ติดต่อกลับ 

4. เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและเป็นประโยชน์ในการบันทึกควรจัดท าแบบฟอร์มการบันทึกข้อความ
ไว้ใช้ในหน่วยงาน 
7. การตรวจสอบคัดกลองเอกสารต่างๆ ก่อนน าเสนอผู้บังคับบัญชา 

งานเลขานุการเป็นงานที่ต้องตรวจสอบเอกสารต่างๆที่มีมาเสนอผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นท างาน
จดหมายหรือเอกสารอื่นๆมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อได้รับแฟ้มงานจดหมายหรือเอกสารอ่ืนใดจะต้องจัดการด้านธุรการให้เรียบร้อยก่อนคือการ
ลงทะเบียนรับแยกประเภทของเอกสารตามหน่วยงานนั้นนั้นเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้นต่อไป 

2. การตรวจสอบเอกสารนั้นจะต้องอ่านรายละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรจากหน่วยงานไหนและมี
ประเด็นส าคัญอย่างไรหากมีประเด็นที่ยังมีข้อสงสัยควรสอบถามหรือจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการ
เตรียมพร้อมเม่ือผู้บังคับบัญชาสอบถามจะได้ชี้แจงถูกต้องหรือมีข้อมูลประกอบเพื่อน าเสนอต่อไป 

3. กรณีที่เอกสารนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมายเช่นก าหนดการนัดประชุมก าหนดงานพิธีงานพระ
ราชพิธีหรือนัดหมายยังอ่ืนๆ ควรจะบันทึกข้อมูลลงในสมุดนัดหมายด้วยเพ่ือสะดวกในการให้ข้อมูลว่ามีผู้มา
ติดต่อหรือผู้บังคับบัญชาถาม 

4. กรณีเป็นจดหมายถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งจะมีทางจดหมายส่วนตัวและจดหมายราชการผู้ท าหน้าที่
เลขานุการจะเป็นผู้เปิดซองจดหมาย ยกเว้นจดหมายส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาโดยทั่วไปแล้วไม่สามารถทราบ
ได้เลยว่าจดหมายแต่ละฉบับนั้น จดหมายได้เป็นจดหมายส่วนตัว และจะทราบก็ต่อเมื่อได้เห็นข้อความใน
จดหมายนั้นๆ ซึ่งเลขานุการควรแยกจดหมายแต่ละประเภทและจัดล าดับความส าคัญของเอกสารที่จะน าเสนอ
การเปิดซองต้องระมัดระวังไม่ให้ซองฉีกขาดควรใช้กันไกลตัดลิ้นสองจดหมาย หรือใช้ที่ปิดสองจดหมาย 
จดหมายส่วนตัวจะไม่มีการบันทึกหรือด าเนินการทางธุรการ ผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องตรวจสอบจดหมาย
ก่อนเนื่องจากในบางครั้งอาจจะมีจดหมายประเภทใบปลิวโฆษณาหรือแผ่นประโยคร้องเรียนที่ไม่มีผู้ลงนามซึ่ง
ควรใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบเอกสารก่อนน าเสนอ 

5. กรณีเป็นเอกสารรับมีประทับตาว่ารับผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องด าเนินการด้วยความ
ระมัดระวัง และเก็บความลับตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด ไม่แพรงพราย ให้บุคคลอ่ืนทราบ 
และควรศึกษานิสัยของผู้บังคับบัญชาว่าเข้มงวดกับจดหมายลักษณะนี้หรือไม่ถ้าเข้มงวดก็ไม่สมควรเปิดควรให้
ผู้บังคับบัญชาเปิดเองแต่ถ้าผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้เปิดได้ก็สามารถเปิดและน าเสนอได้ 
8. การเตรียมค ากล่าวสุนทรพจน์ต่างๆ 
  เนื่องจากผู้บังคับบัญชามีภาระหน้าที่มากไม่มีเวลาที่จะจัดสุนทรพจน์หรือค ากล่าวต่างๆด้วยตนเอง
ดังนั้นจึงต้องเป็นงานของเลขานุการที่จะต้องเตรียมค ากล่าวและสุนทรพจน์ในโอกาสต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชา
บางครั้งก็เป็นเพียงการเรียบเรียงเรื่องราวหรือจัดเตรียมบางสิ่งบางอย่างที่ใช้เป็นแนวทางให้แก่ผู้บังคับบัญชาใน
การกล่าวเท่านั้นซึ่งมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เตรียมศึกษาหารายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดเตรียมค ากล่าวหรือสุนทรพจน์นั้นๆ ทั้ง
ในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหาเช่นค าขึ้นต้นค ากล่าวจะต้องกล่าวว่าอย่างไรโดยรูปแบบของค าขึ้นต้นจะต้อง
อาศัยข้อมูลประกอบคอืจะทราบถึงองค์ประกอบของงานที่จะขึ้นว่ามีผู้ใดร่วมงานบ้าง โดยใครเป็นประธานพิธีมี
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ต าแหน่งและมียศศักดิ์ไล่เลี่ยกันไปตามล าดับ เป็นต้น ในส่วนของเนื้อหาก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ข้อมูลปัจจุบันบางครั้งอาจต้องค้นคว้าข้อมูลบางประการเช่นประวัติความเป็นมาสถิติเป็นต้นเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจแก่ผู้รับฟังและแสดงถึงความรอบรู้ของผู้กล่าว 

2. คัดเลือกตัวอย่างสุนทรพจน์หรือค ากล่าวของบุคคลอ่ืน ในเรื่องหรือประเภทเดียวกันเป็นแนวทาง
ส าหรับผู้บังคับบัญชา เพ่ือใช้เปรียบเทียบและแก้ไขสุนทรพจน์หรือค ากล่าวที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วและตรวจสอบ
ทานค าผิดที่อาจเกิดข้ึนพร้อมแก้ไขก่อนน าเสนอเพ่ือพิจารณาต่อไป 
9. การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ 

ผู้บังคับบัญชาอาจมีแขกหรือผู้ที่ติดต่อเพ่ือเข้าพบมีทั้งนัดไว้ร่วงหน้าและไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าสิ่งที่พูดท า
หน้าทีให้การต้อนรับจะต้องมีหรือแสดงออกมีดังนี้ 

1. แสดงอัธยาศัยอันดีคือ แสดงต่อผู้มาติดต่อด้วยความรู้สึกจากใจจิงไม่ใช่แสร้งท าควรกระท าด้วย
กิริยาธรรมดาอ่อนน้อม แม้บุคคลนั้นจะมีฐานะต่ ากว่าตนก็ตาม อย่าแสร้งท าซึ่งจะท าให้ผู้ที่มาติดต่อไม่พอใจอัน
จะท าให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรได้ 

2. แสดงความเอาใจใส่คือผู้ต้อนรับจะต้องเข้าใจธรรมชาติ ของมนุษย์ในข้อหนึ่งว่ามนุษย์เราชอบให้
ใครสนใจตอนโปรตรรับจะต้องไม่แสดงกริยามึนตึง หรือไม่เต็มใจต้อนรับผู้ที่มาติดต่อไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น 

3. สอบถามและทักทายคือผู้ที่ท าการต้อนรับควรทักทายปราศรัยก่อนทันทีเมื่อมีผู้มาติดต่อไม่ว่าผู้ที่มา
ติดต่อจะมาหาผู้ใดก็ตามก็อย่าปล่อยให้ผู้ที่มาติดต่อยืนรอหรือเกอร์เขินเพราะบางครั้งผู้มาติดต่ อบางคนไม่
ทราบจะติดต่อสอบถามจากที่ใด ดังนั้น ผู้ต้อนรับควรจะเชิญด้วยการแสดงความเอาใจใส่และทักทายด้วยค า
สุภาพเช่นสวัสดีค่ะนี่ฉันจะช่วยอะไรคุณได้บ้างหรือขอโทษค่ะคุณต้องการพบใครคะมาติดต่อเรื่องอะไรคะเป็น
ต้น ซึ่งการทักทายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มาติดต่อรู้สึกสบายใจขึ้นบางครั้งและท าให้ทราบถึงเรื่องของเขาด้วยเมื่อ
ทราบแล้วก็จะสามารถให้ค าแนะน าหรือด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ที่มาติดต่อได้ 

ในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองเป็นตัวแทนของ
ส านักงานควรจะต้องโพสต์ให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อส านักงานดังนั้นผู้ที่ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องเป็นผู้มีลักษณะที่
ดีมีวาทศิลป์มีความอดทนรอบคอบเข้าใจสภาวะและจิตใจของผู้ที่มาติดต่อจะได้อ านวยความสะดวกได้อย่าง
ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อส านักงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. เมื่อมีผู้มาติดต่อต้องแสดงท่าทางที่เป็นมิตรให้โพสต์ที่มาติดต่อมีความรู้สึกว่าเรายินดีที่จะต้อนรับมี
สีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสในกรณีที่ผู้ที่มาติดต่อเป็นผู้อาวุโส ควรให้เกียรติด้วยการยืนต้อนรับในบางครั้งส าหรับผู้
อาวุโสที่มีความส าคัญเป็นกรณีพิเศษการลุกข้ึนและเดินตามไปให้การต้อนรับเป็นสิ่งที่สมควรกระท า 

2. ต้องมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยไมแ่สดงความรังเกียจ หรือแสดงกริยาเบื่อหน่ายร าคาญ ให้ปรากฏ 
3. การพูดหรือถามต้องเป็นไปในลักษณะที่แสดงความสุภาพอ่อนน้อม หาขณะที่มีผู้ที่มาติดต่อแต่เรา

ยังไม่อาจจะให้การต้อนรับหรือซักถามได้เนื่องจากติดธุระส าคัญควรเชื้อเชิญให้นั่งรอก่อนและรีบท าธุระให้เสร็จ
หากไม่ใช่ธุระส าคัญจะต้องเลิกธุระนั้นเพื่อให้การต้อนรับและซักถาม 

4. กรณีผู้ที่มาติดต่อในโอกาศเดียวพร้อมกันหลายท่านควรให้ความสนใจและการต้อนรับอย่าง
ทัดเทียมกัน 

5. ใช้ความสามารถที่จะสรุปรวบรัดความประสงค์ของผู้ที่มาติดต่อเพ่ือไม่ให้เสียเวลามากนักแต่ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เป็นการเร่งรัดจนเกินไปซึ่งจะเป็นเรื่องที่เสียมารยาท และไมตรีอันด ี

6. จะต้องมีความฉลาดและไหวพริบในการตัดสินใจให้บุคคลที่มาติดต่อเข้าพบผู้บังคับบัญชาบัญชา
หรือไม่หรือเรียนถามผู้บังคับบัญชาในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าประเภทใดบ้างที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เข้าพบจะได้หา
วิธีการแจ้งให้ผู้ที่มาติดต่อทราบโดยไม่ให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการต้อนรับหรืออาจจะถามเป็นกรณีกรณีซึ่งวิธีนี้
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ต้องอาศัยความได้เปรียบเนียนกว่าในกรณีแรกเพราะเป็นกรณีที่เขาทราบแล้วว่าผู้บังคับบัญชาอยู่แต่ไม่ทราบ
สาเหตุว่าท าไมเขาถึงเข้าพบไม่ได้เราต้องหาสาเหตุที่เหมาะสมไม่ท าให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

7. กรณีบุคคลนั้นเป็นพูดที่ผู้บังคับบัญชาให้เข้าพบได้หาผู้บังคับบัญชายังมีแขกอ่ืนอยู่หรือติดภารกิจ
บางประการที่ท าให้ต้องรอเวลาก่อนโพสต์ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องต้อนรับด้วยการเชื้อเชิญให้นั่งคอยในที่ที่
เหมาะสมเช่นห้องรับรองผู้มาติดต่อและจัดหาหนังสือรวมทั้งเครื่องดื่มมารับรองระหว่างที่รอผู้บังคับบัญชา  
หากเลขานุการมีเวลาว่างพอก็สามารถพูดคุยในเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่หากไม่ว่างก็สามารถพูดจาขอตัวไปท างาน
ที่ค้างไว้โดยบอกกล่าวกับผู้ร้อว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาพร้อมให้เข้าพบแล้วจะรีบมาเรียนเชิญทันที 
10. การนัดหมาย 

ผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องรับผิดชอบในการนัดหมายตลอดจนการบันทึกนัดหมายนั้นไว้เป็นลาย
ลักษณ์จะต้องมีการวางหลักเกณฑ์การเข้าพบไว้ด้วยมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1. ควรจดบันทึกการนัดหมายไว้ทุกครั้งเพราะเป็นสิ่งที่จ าเป็นและจะต้องกระท าอย่างรอบคอบด้วยไม่
ควรใช้วิธีจ าเพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ 

2. การรับนัดหมายจากบุคคลภายนอกต้องขอทราบรายละเอียดทั้งชื่อสกุลเรื่องที่นัดหมายวันเวลา
สถานที่นัดหมายรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ติดต่อกลับเพ่ือสอบถามและแจ้งนัดหมายให้ตรงกับวัน
เวลาตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาในการรับนัดได้ 

3. การขอนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา พบบุคคลภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในระดับที่สูงกว่า
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องขอค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและจัดก าหนดวันเวลาที่
สะดวกในการขอนัดหมายอย่างน้อยสองวันซึ่งอาจจะระบุเวลาที่แน่นอนหรือช่วงเวลาเพ่ือให้โพสต์ที่ติดต่อเลือก
ได้สะดวกขึ้นเช่นวันจันทร์ที่ 11ต.ค. เวลา 11:00 น.เป็นต้น 

4. กรณีที่มีบุคคลมาติดต่อโดยไม่ได้นัดหมายผู้ท าหน้าที่เลขาจะต้องสอบถามก่อนว่าได้มีการนัดหมาย
ไว้ล่วงหน้าหรือไม่ 

4.1 กรณีที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ และผู้บังคับบัญชาอยู่ในส านักงานผู้ท าหน้าที่เลขานุการ จะต้องเป็น
ผู้ตัดสินใจในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วว่าควรสมควรจะให้พบผู้บังคับบัญชาหรือไม่แต่การตัดสินนั้น  ไม่ควรโพสต์
จากการแต่งกายของบุคคล เพราะบางคนแต่งกายดีมากแต่อาจมาขายประกันหรือบางคนแต่งกายธรรมดาแต่
เป็นบุคคลส าคัญก็ได้ ดังนั้นในส่วนกรณีท่ีพิจารณาแล้วสมควรจะน าเรียนผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุญาตให้
เข้าพบหรือไม่ผู้ท าหน้าที่เลขานุการควรขอทราบชื่อหรือขอน าบัตรของผู้นั้นรวมทั้งเรื่องที่ขอเข้าพบด้วยเพ่ือน า
เรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

4.2 กรณีที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและผู้บังคับบัญชา ไม่อยู่ในส านักงานกวนขอทราบชื่อ-นามสกุล
และธุรของผู้ที่มาติดต่อและบันทึกน าเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบในภายหลัง 

5. กรณีที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องน าเข้าครบตามเวลาหรือก่อน
เวลาหากผู้บังคับบัญชาสะดวกและไม่มีภาระกิจอ่ืนและโพสต์ท าหน้าที่  เลขานุการควรทักทายโดยการเอ่ยนาม
ของผู้ที่มาติดต่อจะท าให้เขารู้สึกได้รับความสนใจ และเอาใจใส่ท าให้เกิดความประทับใจต่อการต้อนรับและ
เป็นเจ้าบ้านที่ดีเช่นสวัสดีค่ะคุณ.. ที่นัดไว้ใช่หรือไม่คะเชิญนั่งรอสักครู่ค่ะดิฉันจะน าเรียนให้ท่านทราบว่าคุณจะ
.. มาถึงแล้วเป็นต้น 

6. การเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงก าหนดการนัดหากผู้บังคับบัญชาอยู่เพียงล าพัง  อาจเรียน
โดยตรงด้วยวาจาแต่หากท่านก าลังมีแขกหรือก าลังประชุมใช้วิธีการเขียนโน๊ตสั้นสั้นน าเรียนหรืออาจแนบน า
บัตรของผู้ขอเข้าพบไปด้วยก็ได้ 
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7. กรณีผู้นัดหมายไว้หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบใช้เวลาเกินที่นัดหมายหรือเกินเวลาที่ควรมาและ
ผู้บังคับบัญชามีภารกิจอย่างอ่ืนที่ต้องท าเช่นมีแขกคนอ่ืนต่อไปหรือมีประชุมควรโทรศัพท์หรือเขียนข้อความสั้น
สั้นเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

8. พูดท าหน้าที่เลขานุการจะต้องสามารถจดจ าชื่อและบุคคลได้อย่างแม่นย าอันจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการต้อนรับที่เหมาะสมและดียิ่งข้ึนในโอกาสต่อไป 
11. การให้ข้อมูลต่างๆ 

ผู้ท าหน้าที่เลขานุการจะต้องเป็นผู้ที่ควรจดจ าหรือรอบรู้เรื่องราวต่างๆ ได้หมดทุกอย่างซึ่งจะเป็นการ
รับรู้ในลักษณะกว้างกว้างไม่ได้เจาะลึกแต่ถ้าสามารถรู้ในเชิงลึกได้ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท างานดังนั้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและถูกต้องมีข้อปฏิบัติดังนี้ 

1.จะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้หรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ มาประกอบในการท างานอยู่เสมอหนังสือที่ควรมีอยู่
ประจ าเช่นพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถานพจนานุกรมอังกฤษไทย สมุดรายนามผู้ใช้โทรศัพท์นาม
สงเคราะห์ส่วนราชการไทยระเบียบงานสารบัญ แผนที่ประเทศไทย แผนที่โลกเป็นต้นส่วนหนังสืออ่ืน ที่จ าเป็น
เกี่ยวกับการท างานเช่นการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การใช้ค าราชาศัพท์ หนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ 

2. การให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชาควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแน่นอนในกรณีที่ไม่สามารถให้
ค าตอบได้ในทันทีได้ จากไม่มีรายละเอียดหรือไม่แน่ใจว่าจะถูกต้องผู้ท าหน้าที่เลขานุการไม่ควรจะให้ค าตอบ
กวนๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความเป็นจริงว่าไม่ทราบเรื่องนี้  หรือยังไม่แน่ใจในเรื่องนี้ แต่จะรีบหาข้อมูล
มาน าเรียนให้ท่านทราบโดยเร็วต้องจ าไว้ว่าการให้ข้อมูลที่ผิดผิดแก่ผู้บังคับบัญชาเพ่ือรักษาหน้าตัวเอง ว่าเป็น
ผู้รู้เรื่องนั้นจะท าให้ผู้บังคับบัญชาเสียหน้าเมื่อท่านน าข้อมูลที่ได้จากเราไปบอกกล่าวกับคนอ่ืนหรือใช้ในการ
ตัดสินใจผลที่จะเกิดตามมาภายหลัง จะเป็นเรื่องที่เสียหายยิ่งต่อการท าหน้าที่ของเลขานุการ 

3. การจัดเอกสารที่เป็นระบบจะท าให้การให้ข้อมูลหรือการค้นหาเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
12. การร่างหนังสือราชการจดหมายราชการ 
   การร่างหนังสือราชการหรือร่างจดหมายหมายถึงหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเป็นหน้าที่ของ
เลขานุการที่จะต้องท าอยู่เสมอมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ 

1. จะต้องศึกษาความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นนั้นเสียก่อนโดยมีหลักที่ควรรู้ก่อนการร่าง
หนังสือคือ 

- จากใครถึงใคร 
- ด้วยเรื่องอะไร 
- ท าไมต้องแจ้งเรื่องนี้ 
- ที่ไหน 
- เมื่อไหล่ 
- อย่างไร 
2. ร่างหนังสือให้ถูกต้องตามรูปแบบของหนังสือตามระเบียบงานสารบัญ เช่นหนังสือราชการภายนอก

บันทึกข้อความจดหมายค าสั่งเป็นต้น 
3. กรณีที่มีการติดต่อกันมาก่อนจะต้องมีการอ้างถึงความเดิมเสียก่อนเพ่ือเป็นการอ้างอิงเรื่องนั้นให้ผู้

รับทราบส่วนกรณีท่ีเป็นเรื่องใหม่ยังไม่ได้เคยติดต่อกันมาก่อนจะต้องเอาคืนน าถึงความเป็นมาของเรื่องเรื่องนั้น
เป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในเรื่องที่มีหนังสือนั้นนั้นต่อจากนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของหนังสือและความ
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มุ่งหมายที่เราประสงค์จากผู้รับหนังสือนั้นนั้นสรุปก็คือการร่างหนังสือโดยปรกติต้องมีประมาณ 3 ย่อหน้าบาง
เรื่องอาจมีเพียง 2 ย่อหน้าก็ได้ดังนี้ 

3.1 ย่อหน้าแรกเป็นการเกริ่นน าความเป็นมาของเรื่อง 
3.2 ย่อหน้าที่สองเป็นวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือฉบับนี้ 
3.3 ย่อหน้าสุดท้ายเป็นความมุ่งหมายให้ผู้รับหนังสือด าเนินการ 
4. การร่างหนังสือจะต้องไม่ใช้ภาษาพูดค าพรุ่งเฟือยและควรหลีกเลี่ยงการใช้ค าซ้ าๆกันการใช้สรรพ

นามการสะกดค าการันต์เครื่องหมายวรรคตอนจะต้องถูกต้อง 
5. จะต้องจดจ าแบบวิธีการเขียนหนังสือตลอดจนถ้อยค าหรือส านวนของผู้บังคับบัญชาที่ชอบใช้เสมอ

เพ่ือให้การร่างหนังสือเป็นที่พอใจและมีการแก้ไขน้อยที่สุด 
เทคนิคการตรวจแก้ไขเอกสารการพิมพ์ 
    ก่อนที่จะลงมือพิมพ์เอกสารทุกครั้งจะมีต้นฉบับที่เรียกว่าต้นร่าง เกิดขึ้นทุกครั้ง การพิมพ์เอกสารใดๆ 
ก็ตามจะต้องท าการตรวจและแก้ไขต้นร่างนั้นๆ ให้ถูกต้องโดยใช้เครื่องหมายตรวจร่างเป็นเครื่องมือในการ
แก้ไขต้นร่างแต่ละฉบับต้นร่างที่เกิดขึ้นอาจมีลักษณะเป็นลายมือหรือการพิมพ์ขึ้นก็ตามเมื่องานฉบับจริงเสร็จ
เรียบร้อยเลขานุการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเอกสารที่จะส่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส านวนภาษาตัวสะกด
การันต์รูปแบบของงานที่พิมพ์ความสะอาดความสวยงามตลอดจนความถูกต้องของเนื้อหาวันที่และลายเซ็นผู้
ลงนามในเอกสารนั้นนั้น 
การตรวจแก้ไขเอกสาร 

1. เมื่อพิมพ์ต้นฉบับเสร็จควรตรวจทานให้ละเอียดก่อนที่จะเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม 
2. ตรวจดูความชัดเจนของเนื้อเรื่องที่พิมพ์ตลอดจนความครบถ้วนของเนื้อหาว่าตรงกับจุดประสงค์ที่

ต้องการหรือไม ่
3. กรณีพบที่ผิดท าเครื่องหมายร่างก ากับไว้ทันที 
4. ตรวจความถูกต้องของส านวนที่ใช้พิมพ์ให้ถูกตามหลักภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
5. ตรวจเครื่องหมายวรรคตอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิมพ์จดหมายธุรกิจต่างประเทศ 
6. ดูตัวย่อและตัวสะกดว่าถูกต้องหรือไม่ 
7. ตรวจดูรูปแบบของเอกสารว่าใช้ถูกต้องตามประเภทของงานหรือไม่ 
8. การย่อหน้าของงานฉบับเดียวกันควรมีลักษณะเดียวกันทั้งฉบับ 
9. เรียนหน้ากระดาษเอกสารให้ถูกต้อง 
10. ก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้งจะต้องตรวจทานให้เรียบร้อย 
11. ตรวจทานขั้นสุดท้ายก่อนที่จะน าเอกสารเสนอเพ่ือพิจารณา 

 
เทคนิคการแบ่งค า 
 

การพิมพ์งานหรือพิมพ์เอกสารแต่ละครั้งอาจมีความจ าเป็นต้อง  แบ่งค า ซึ่งอาจจะอยู่ช่วงท้ายของ
บรรทัด บางครั้งไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า ควรจะแบ่งค าโดยยึดหลักเกณฑ์ใด กรณีที่พิมพ์งานขั้ นผลิต หรือ 
จดหมายต่างๆ ถ้าไม่จ าเป็นจริงๆ ผู้พิมพ์ควรจะวางรูปแบบให้พอ เหมาะเพ่ือจะได้ไม่ต้องแบ่งค า แต่ถ้าจ าเป็น
จะต้องแบ่งค านั้นๆ ให้ถือแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 

1. ชื่อย่อ ชื่อคน ไม่ควรแบ่งเพราะถือว่าเป็นส่วนเดียวกัน 
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2. จ านวน หรือตัวเลข ไม่ควรแบ่งให้อยู่คนละบรรทัด จ านวนหรือตัวเลขไม่ควรแบ่งให้อยู่คนละ
บรรทัด 

3. ค าย่อ ค าสั้นๆ ไม่ควรแบ่ง 
4. ค าพยางค์เดียว จะไม่แบ่งเป็นอันขาด 
5. พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ตอนท้ายของบรรทัด 
6. ไม่ควรแบ่งค าให้หลงเหลือเป็นค าสุดท้ายของย่อหน้า หรือหน้ากระดาษท่ีพิมพ์ 
7. การพิมพ์จดหมายสั้นๆ ไม่ควรมีมากกว่า 2 ย่อหน้า 
8. ไม่ควรแบ่งค าให้มีลักษณะซ้ า ๆ กับบรรทัดก่อน ๆ 
9. ไม่ควรแบ่งท าให้บรรทัดต่อไปเหลือเพียงตัวเดียว 
10. พยายามหลีกเลี่ยงการแบ่งค าให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 

การตรวจทานก่อนส่งออก 
เอกสารทุกฉบับที่ผลิตขึ้นจากหน่วยงานถือได้ว่าเป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานนั้นๆ หากมีข้อผิดพลาด 

หรือความบกพร่องของเอกสารเสนอต่อบุคคลภายนอก ย่อมเกิดเป็นภาพพจน์ ที่เสียหายของหน่วยงานโดย
ปริยาย ดังนั้นก่อนท าการส่งออกทุกครั้งพึงแน่ใจว่า 

- ใช้กระดาษคุณภาพดี กระดาษต้นฉบับและส าเนาควรมีลักษณะเดียวกัน ถ้าเป็นการพิมพ์จดหมาย 
ควรใช้กระดาษและซองจดหมายที่มีคุณภาพ และสีอย่างเดียวกัน 

- ใช้ระยะบรรทัดในการพิมพ์ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงาน 
- การย่อหน้า ถูกต้องตามหลักการพิมพ์ โดยปกติการพิมพ์จดหมายที่เป็นทางการภาษาไทยย่อหน้า 

10 เคาะ ภาษาอังกฤษย่อหน้า 5 เคาะ 
- เว้นระยะกั้นหน้า กั้นหลัง ได้เหมาะสมสวยงาม 
- ตรวจความถูกต้องของวันที่ และลายเซ็นผู้ลงนามในเอกสารนั้น ๆ ให้ครบถ้วน 
- ก่อนน าจดหมายบรรจุซองดูให้แน่ใจว่า ชื่อผู้รับกับชื่อบนซองจดหมายตรงกันเอกสารส าคัญ

โดยทั่วไปนิยมใช้ซองหน้าต่างเพ่ือกันความผิดพลาด 
 
13. การจัดเก็บรักษา  ยืม และท าลายเอกสาร 
 

การจัดเก็บและรักษาเอกสาร หนังสือ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันจะมี
หนังสือเสนอมาเป็นจ านวนมาก การจัดเก็บเอกสารเป็นสิ่งส าคัญ แต่ระบบการเก็บเอกสารจะแยกเป็นเอกสาร
ราชการ และเอกสารส่วนตัวของผู้บริหาร เลขานุการ จะต้องเรียนรู้วิธีการเก็บเอกสารต่าง ๆ เพราะงานเก็บ
เอกสารเป็นหน้าที่ของเลขานุการ เอกสารที่เก็บนั้นเป็นเอกสารของผู้บริหาร ของส านักงาน และของส่วนตัว 
เลขานุการ ระบบการเก็บเอกสารเข้าแฟ้มนั้นย่อมแตกต่างกันไป ตามประเภทของส านักงานหรือธุรกิจแต่ละ
แห่ง แต่หลักของการเก็บเอกสารนั้นคือ ต้องการค้นหาเรื่องได้รวดเร็วและรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวข้องเป็น
หมวดหมู่ เพ่ือความประหยัดเวลาในการเก็บค้นคว้า ค่าใช้จ่ายและสถานที่เก็บ เป็นส าคัญ การเก็บเอกสารมีวิธี
เก็บได้หลายวิธี เช่น เก็บตามพยัญชนะ ( Alphabetical  Filing )  การเก็บตามภูมิศาสตร์ ( Geogaphical 
Filing ) การเก็บตามตัวเลข ( Numberic Filing ) และการเก็บตามชื่อเรื่อง ( subjeet Filing ) 
นอกจากการเก็บเอกสารแบบดังกล่าวแล้วนี้ ยังมีการแยกเก็บย่อยลงไปอีกสุดแล้วแต่เอกสารแต่ละชนิด และ
แต่ละประเภทของส านักงานนั้น ๆ โดยแยกประเภทตามชื่อเรื่องตามหน่วยงาน/บุคคล ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสะดวก
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ต่อการค้นคว้าได้อย่างรวดเร็ว โดยท าสารบัญแฟ้มเพ่ือการค้นเรื่อง การเก็บหนังสือจะพยายามเก็บเข้าแฟ้มให้
หมดในวันหนึ่ง ๆ มิเช่นนั้นแล้วเอกสารจะกองมากขึ้น และท าให้เกิดความสับสน เอกสารอาจสูญหายได้ การ
จัดเก็บแฟ้มเอกสารจะเก็บในตู้เก็บเอกสารโดยแต่ละลิ้นชักจะมีป้ายชื่อ เรื่องหรือหมวดเอกสารเอาไว้ข้างหน้า
ลิ้นชัก ถ้ามีการยืมแฟ้ม จะมีการลงบัญชีชื่อผู้ยืม และวัน เดือน ปี ที่ยืมไว้ จนกว่าผู้นั้นจะน าแฟ้มมาคืน ส าหรับ
หนังสือรับหรือหนังสือส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา เลขานุการ ควรจะปรึกษากับผู้บังคับบัญชา ว่าจะเขียนหรือจะ
เรียกชื่อแฟ้ม 

ว่าอะไร ควรใช้อย่างไร เพ่ือจะได้เป็นรู้กันระหว่างตัวเลขานุการผู้บังคับบัญชาสองคน เพ่ือจะคนเรื่อง
ได้ถูกต้อง.   การเก็บเอกสารเป็นเรื่องที่เลขานุการการจะตัดใส่ใจ และมีความแม่นย า เก็บเอกสารวิธีใดเก็บ
อย่างไร เมื่อถึงเวลาก็จะตอ้งค้นหาได้อย่างรวดเร็วไม่เสียเวลา เลขานุการจะต้องเก็บเอกสารให้เป็นระบบ อยาก
เก็บเอกสารแบบตัวเองรู้คนเดียว และอธิบายถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนฟังไม่รู้เรื่อง เพราะหากเลขานุการมีเหตุ
จ าเป็นต้องไปธุระนอกหน่วยงานหรือลาพักผ่อน ลาป่วย ลากิจ ผู้ที่จะมาท าแทนจะได้หยิบเอกสารได้สะดวกไม่
วุ่นวายสับสน  

นอกจากการเก็บเอกสารเป็นเรื่องส าคัญ ผู้จัดท าจึงขอหยิบยกระบบจัดเก็บเอกสาร สิ่งที่ควรจะ
ค านึงถึง ข้อมูลของเอกสาร ลักษณะงาน รายชื่อแฟ้มเอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดเก็บ   
 
วิธีการเรียงเอกสาร  
1. การเรียงตามตัวอักษรไทย - ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น  

- การเรียงตามชื่อเรื่อง ในกรณีที่ชื่อเรื่องของเอกสารมีความส าคัญได้แก่เอกสารประเภท . จดหมายสั่งซื้อ 
จดหมายทวงหนี้ใบเสร็จรับเงินใบส าคัญจ่าย การให้ชื่อเรื่องต้องสั้น กระทัดรัด และมีความหมายชัดเจน 

- เรียงตามชื่อคุณ ชื่อกิจการ เป็นระบบที่มีการจัดเก็บเอกสารโดยเรียงล าดับ ตามอักษร ตามชื่อคนหรือชื่อ
กิจการ 

- เรียงตามภูมิศาสตร์ ตามชื่อที่ตั้งประเทศ ภาคจังหวัด กรณีที่หน่วยงานมีสาขาที่ต้องควบคุมงานซึ่งอาจจะ
แบ่งเป็นเขตการติดต่อกับต่างประเทศ ควรจะเรียงตามชื่อประเทศตามล าดับก็จะท าให้สามารถควบคุมการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
2. การเรียงตามเลข เรียงตามหมายเลขของเอกสาร เขียนหมายเลข ตามล าดับการได้มาของเอกสาร เหมาะกับ
งานที่มีเอกสารเป็นจ านวนมาก ระบบนี้ใช้กันมากส าหรับเอกสารชนิดต่าง ๆ เช่น เช็คธนาคาร ใบก ากับสินค้า 
บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ใบวางบิลใบส าคัญจ่าย กรมธรรม์ ประกันภัย วิธีการอาจใช้เป็น 1,2,3,4,5.... โดย
เรียงล าดับก่อนหลัง อาจก าหนดหมายเลขรายชื่อเอกสาร ระบบนี้ ปัจจุบันจะน ามาใช้กับคอมพิวเตอร์  
3. การเรียงตามวันที่ เรื่องล าดับเอกสารตามล าดับก่อนและหลังของการได้เอกสาร 
 
ระบบการจ าแนกเอกสาร 

1. จ าแนกเอกสารตามหัวเรื่อง 
2. จ าแนกเอกสารตามชื่อบุคคล 
3. จ าแนกเอกสารตามที่ตั้งหน่วยงาน 
4. จ าแนกเอกสารเลขรหัส 

การจ าแนกหมวดแฟ้มต่างๆ ในระเบียบส านักงานนายนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
จ าแนกเป็น 10 หมวด ดังนี้คือ  

1. การเงินงบประมาณ 
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2. ค าสั่ง ระเบียบ มติ ค.ร.ม. คู่มือ 
3. โต้ตอบทั้วไป  
4. บริหารงานทั่วไป 
5. บริหารบุคคล 
6. เบ็ดเตล็ด 
7.ประชุม  
8. ทุนฝึกอบรม ดูงาน 
9. พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินริ่งก่อสร้าง 
10. รายงาน และสถิติต่างๆ  

การจ าแนกหมวดแฟ้มทั้ง 10 หมวดให้เป็นมาตรฐานทุกหน่วยงานมีผลดีท าให้ 
1. การให้รหัสสามารถท าให้ได้ง่ายกว่า 
2. ผู้ท าหน้าที่การจัดเก็บเอกสารสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 

การจ าแนกตามชื่อบุคคลหากเป็นชาวต่างประเทศเรียงนามสกุล ชื่อต้น แล้วก็ชื่กลาง ตามล าดับ หาก
เป็นชื่อคนไทยให้เรียงชื่อต้น และชื่อสกุล โดยน าค าน าหน้าชื่อวงเล็บไว้ข้างๆท้ายการจ าแนกตามชื่อหน่วยงาน 
ในกรณีที่หน่วยงานมีสาขาซึ่งตั้งอยู่ในเขตที่ต่างกันกระจายออกไปตามที่ต่างๆเมืองต่างๆการจ าแนกตามเลข
รหัสโดยใช้เลขรหัสแทนเรื่อง เป็นระบบที่ค่อนข้างยากต้องมีการท าคู่มือประกอบ  
 
เทคนิคค าแนะน าในการเก็บเอกสาร 
1. การจ าแนกเอกสารตามเรื่องหรือหน่วยงานต้องเขียนป้ายชื่อหน้าลิ้นชักในในลิ้นชักให้จัดเรี ยงหมวดแฟ้ม 
หมวดแฟ้มย่อย ชื่อแฟ้ม และแฟ้มยืม เรียงจากซ้ายไปขวา 
2. ในการเอกสารตามระบบตัวอักษรตามชื่อเรื่องให้จัดเก็บ 1 เรื่อง ใน 1 แฟ้มไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 
เรื่องในแฟ้มเดียวกัน 
3. อย่าเก็บเอกสารที่ยังไม่เจาะรูเข้าแฟ้ม  
4. อย่าหนังสือในแฟ้มควรเก็บหนังสือในตู้และเขียนแทรกไว้ในแฟ้ม ว่าเก็บหนังสือไว้ที่ไหน 
5. ให้เว้นช่องว่าง หลังลิ้นชักประมาณ 5 นิ้ว 
6. หากมีการยืมแฟ้มไปต้องใส่ “ แฟ้มยืม “ แทน แฟ้มยืมจะท าก่ีแฟ้มก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องมีทะเบียนยืม  
7. มีการมาอีกกสารเก่าไปเก็บที่อ่ืนปีละครั้งการจัดเก็บเอกสารเป็นเรื่องที่ส าคัญหากเลขานุการท างานโดยไม่มี
วิธีการจัดเก็บเอกสารเวลางานก็หาความยุ่งยากวุ่นวาย ค้นพบบ้างไม่พบบ้างเอกสารบางเรื่องมีความส าคัญมาก
ต่อองค์กรถ้าท าเอกสารหายเลขานุการจะถูกต าหนิที่ไม่เอาใจใส่ ฉะนั้นเลขานุการจะต้องมีความรอบคอบ 
ละเอียดถี่ถ้วน มีระบบการจัดเก็บที่ดีถูกต้องไม่หลงลืม เมื่อจะหยิบใช้ก็สามารถจะค้นหาได้ทันท่วงที ไม่ใช้
เวลานานจนเกินไปและเอกสารอยู่ในสภาพที่ดีด้วยการท าลายเอกสารในระยะเวลาที่ผ่านมา เอกสารบางชิ้นไม่
จ าเป็นที่จะต้องเก็บรักษาเลขานุการจะต้องกลั่นกรองพิจารณาดูความเหมาะสมที่ควรจะเก็บรักษาต่อ หรือ
ท าลายโดยวิธีการเผาหรือขายและจะต้องท าบัญชีรายชื่อเอกสารที่ท าลายไว้ด้วยเอกสารแต่ละชิ้นบางอย่างจะมี
อายุการใช้งานในเวลา 1 หรือ 2 ปี เลขานุการจะต้องเลือกดู ถ้าหากไม่มีการท าลายก็จะท าให้ไม่มีที่เก็บเอกสาร  
 

การท างานในกลุ่มงานเลขานุการหรือท าหน้าที่เลขานุการในส่วนคณะจะมีลักษณะพิเศษกล่าวคือ จะมี
การเปลี่ยนผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาไปตามวาระของผู้บริหารและจากปัจจัยอ่ืนๆที่ไม่อาจจะคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้เมื่อได้เตรียมความพร้อมส าหรับการท าหน้าที่เลขานุการ แล้วก็ถึงขั้นตอนการน าไปปฏิบัติจริงการ
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เปลี่ยนแปลงผู้บังคับบัญชาเรียกว่าเป็นแบบสอบในเบื้องต้นของการเป็นเลขานุการเมื่อมีผู้บังคับบัญชาคนใหม่
เราต้อง ใช้กลยุทธ์ของการเป็นเลขานุการอย่างไรบ้างอาการแรกต้องใช้บุคลิกภาพความสนใจคือต้องศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับตัวผู้บังคับบัญชาเช่นประวัติการท างานครอบครัวอุปนิสัย ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆที่เห็นว่าส าคัญกับ
การท างานร่วมกันเพ่ือให้ทราบเป็นเบื้องต้นต่อมาก็ต้องใช้ความจดจ าเป็นการบันทึกข้อมูลในสมองน ามา
ปรับตัวเองให้เข้ากับผู้บังคับบัญชาได้ต่อไปจะต้องจดจ าว่าเราผู้เป็น เลขานุการจะต้องปรับตัวให้เข้ากับ
ผู้บังคับบัญชามิใช่หวังให้ผู้บังคับบัญชาปากเข้าหาเราเพราะต้องท างานร่วมกันต่อไปในส่วนของการท างาน
ผู้บริหารจะแบ่งงานให้แต่ละคนท างานด้านเลขานุการตามความสามารถและความถนัดนอกเหนือจากงาน
ต าแหน่งของตนเองเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะสังเกตบุคลิกภาพของคนในกลุ่มงานและจัดวางบุคคลให้
เหมาะสมกับงานหากเป็นไปได้ให้มีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยน การส าหรับงานที่สามารถจะหมุนเวียนหรือ
ทดแทนกันได้เ พ่ือเรียนรู้งานร่วมกันและประสานงานกันอันจะส่งเสริมให้เกิดเป็นทีมเลขานุการที่มี
ประสิทธิภาพขึ้นได้ไหม ในอนาคต ( ตรีเพ็ชร์ อ่ าเมือง , 2556 ) 
 
3.2  ความรู้ความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งเลขานุการ 
 

ตามประกาศรับสมัครงานของหน่วยงานภาคเอกชนในต าแหน่งเลขานุการตามหน้าหนังสือพิมพ์ทาง
อินเตอร์เน็ตสื่อมวลชนแขนงอ่ืนๆ จะพบว่ามีการก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับ เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา 
ประสบการณ์ หรืออ่ืน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้  

1 มีคุณวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเลขานุการ จนถึงระดับ ปริญญาตรี
ปริญญาโทข้ึนอยู่กับลักษณะงานขององค์กรขนาดขององค์กรและระดับผู้บริหาร  

2. มีความรู้ในงานขององค์กรที่ท างานอยู่ 
3. สามารถใช้ชวเลขได้ และใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาคือภาษาต่างประเทศเช่นอังกฤษ ญี่ปุ่น หรือ 

จีนเป็นต้น ขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจขององค์กรนั้นๆ ซึ่งต้องสื่อสารได้ท้ังเขียนและการพูด  
4. ต้องเป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและ มีฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล่วทุกด้าน  
5. มีความรับผิดชอบงานดีมากทนท างานภายใต้สภาพกดดันสูงได้ดีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
6. สามารถใช้อุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นต่องานสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆได้ 
7. สามารถค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้บังคับบัญชาตลอดจนการแก้ปัญหาอุปสรรคของงานในความรับผิดชอบ

ของผู้บังคับบัญชา 
8. มีความสามารถในการเก็บความลับครับบัญชาและองค์กร 
9. มีความสามารถในการต้อนรับผู้มาติดต่อเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ของบังคับบัญชาและองค์กร 
10. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลหรือองค์กรที่มาติดต่อ 
11. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์เพ่ือผู้บังคับบัญชาและองค์กร 
12. เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การท างาน 

 
ในส่วนภาครัฐหรือภาคราชการนั้นต าแหน่งเลขานุการเป็นต าแหน่งที่ผู้ก าหนดขึ้นมาควบคู่กับต าแหน่ง

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงๆ เพ่ือช่วยแบ่งเบา รองรับภารกิจของผู้บังคับบัญชาดังนั้นจึงเป็นต าแหน่งต้องมี
คุณสมบัติพื้นฐานของข้าราชการโดยทั่วไปเช่นมีเชื้อชาติไทยมีอายุไม่ต่ ากว่า18 ปีไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลจนไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เป็นหนี้สินล้นพ้นตัวไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ไม่มี
ประวัติเสื่อมเสียและมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามที่หน่วยงานนั้นนั้นก าหนดไว้ 
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3.3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน  
   จริยธรรม คือ พฤติกรรมที่ใช้เป็นข้อปฏิบัติในการประพฤติที่ดีที่ชอบ โดยมีพ้ืนฐานมาจากกฎหมายศิล
ธรรมหรือจารีตประเพณีทางวัฒนธรรมของคนในแต่ละสังคมจาก จรรยาบรรณ คือ หลักความประพฤติปฏิบัติ
อันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่พ่ึงปฏิบัติ ในการปฏิบัติงาน 

 
1. ต้องปฎิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถมุ่งมั่นซื่อตรง โปร่งใสยึดมั่นใน

คุณธรรม  
2. ต้องปฏิบัติงานตามสายบังคับบัญชารับค าสั่งรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ข้ามสาย

จังบังคับบัญชาหากไม่มีความจ าเป็น 
 
3. หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชาและร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น

หรือต่อองค์กร 
4. ควรเปิดโอกาสเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ตายครับบังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานอย่างมีสติ

ปราศจากอคติและรับฟังด้วยเหตุและผล  
5. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพแต่งกายเหมาะสมต่อกาลเทศะและประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การ

งานธรรมเนียมท้องถิ่นโดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร 
6. ห้ามใช้ชื่อขององค์กรหรือต าแหน่งในองค์กรมีการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์

ใด 
7. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่องค์กรจัดขึ้นเพ่ือสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
8. ห้ามกระท าการที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญบัณฑรก าลังใจผู้อ่ืนก่อให้เกิดความเป็น ปฏิปักษ์ หรือ

รบกวนการปฎิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศไม่ว่าต่อพนักงานของหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อธุรกิจ 

9. พ่ึงเป็นผู้มีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร ประเพณีอันดีงามไม่ว่าจะไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม 

10. ร่วมสร้างรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคีและความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน 
คือหลีกเลี่ยงการกระท าใด ๆ อันจะกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร หรือเป็นปัญหาในภายหลัง
ได ้

11. ควรเป็นผู้มีศีลธรรมท าอันดีและประพฤติตนให้เหมาะสม มีสัจจะต่อตนเองและผู้อ่ืน ละเว้น
อบายมุขและการพนันทุกประเภท 

12. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยการปฎิบัติงานเลขานุการ 
  

ในยุคปัจจุบันนี้ คงจะหลีกเลี่ยงหรือหนีค าว่า Social Media ไปไม่ได้ เพราะว่าจะไปที่ไหน ก็จะพบ
เห็นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งหลาย ๆ คนก็อาจจะยังสงสัยว่า “Social media” คือ อะไรกันแน่ วันนี้จะมารู้จัก 
ความหมายของค าว่า “Social” หมายถึง สังคม ซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสังคมออนไลน์ ซึ่งมีขนาดใหม่มากใน
ปัจจุบันค าว่า “Media” หมายถึง สื่อ ซึ่งก็คือ เนื้อหา เรื่องราว บทความ วีดิโอ เพลง รูปภาพ เป็นต้นดังนั้นค า
ว่า Social Media จึงหมายถึง สื่อสังคมออนไลน์ที่มีการตอบสนองทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต พูดง่าย ๆ  ก็คือเว็บไซต์ที่บุคคลบนโลกนี้ สามารถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันได้มันเองพ้ืนฐานการเกิด 
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Social Media ก็มาจากความต้องการของมนุษย์หรือคนเราที่ต้องการติดต่อสื่อสารหรือมีหน้าที่สัมพันธ์กัน 
จากเดิมท่ีมีเว็บในยุค 1.0 ซึ่งก็คือเว็บที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียว บุคคลแต่ละคนไม่สามารถติดต่อหรือโต้ตอบกัน
ได้ แต่เมื่อเทคโนโลยีเว็บพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.0 ก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ที่เรียกว่า Web application ซึ่งก็คือ
เว็บไซต์มีแอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีการโต้ตอบกับผู้ใช้งานมากขึ้น ผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถโต้ตอบ
กันได้ผ่านหน้าเว็บ 

Social Media คือ สื่อยุคใหม่ที่ก าลังเข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกวงการทั้งชีวิตประจ าวัน และการ
ด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสื่อที่นิยมใช้สื่อสารการตลาด เพ่ือการโปรโมทและท ากิจกรรมการตลาด
ออนไลน์ในหลาย ๆ รูปแบบแต่ส าหรับการน า Social Media มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการภายในธุรกิจ
ยังเป็นสิ่งมีข้อจ ากัดและอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่ หลายองค์กรภาครัฐเอกชนก็ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้ 
Social network ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานเล่นในเวลาท างาน เช่น Facebook , YouTube , Bit 
torrent ฯลฯ ด้วยเหตุผลหลักๆทางด้าน Productivity ในการท างานความปลอดภัยการแย่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ บางทีมีการเซลล์กันเล่น ๆ ว่าหน้าที่ของหัวหน้าที่เพ่ิมขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือเข้าไปตรวจดูใน 
Facebook เพ่ือที่จะจับผิดลูกน้องว่ามีใครออนไลน์อยู่บ้างในเวลาท างานแต่บางองค์กรก็ให้ความส าคัญกับการ
ใช้ Social media เป็นอย่างมากมีการสนับสนุนให้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่อง Social media 
ขององค์กรเลยทีเดียวเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าและการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าส่วน
การน า Social media มาประยุกต์ใช้ในการท างานภายในอย่างเป็นกิจลักษณะนั้น ก็เห็นจะมีแต่องค์กรฉันน า
เท่านั้นที่มีการออกนโยบายที่เกี่ยวข้องและมีระบบการควบคุมดูแลเป็นอย่างดี เพ่ือให้พนักงานสามารถใช้ 
Social network ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่บางองค์กรก็พยายามจะหาวิธีการน า Social 
media มาใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ก็ยังไม่มีไอเดียว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการท างาน
อย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไรนั้นขอยกตัวอย่างมาคร่าว อาทิ เช่น ในส่วนการเรียนการสอนคือการน า
ความสามารถของ Google Calendar  มาใช้ในการจัดตารางเวลานัดหมายระหว่างครูกับนักเรียนหรือระหว่าง
สมาชิกในแต่ละกลุ่มในการนัดหมายท างานไม่ว่าจะโครงงานรายงานต่างๆซึ่งความสามารถของ Google 
Calendar จะอนุญาตให้ 
 
3.4 กรอบภาระงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ภาระงานตามโครงสร้างของฝ่ายบริหารงานทั่วไป มี ดังนี้  

1. ต าแหน่งเลขานุการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
ฝ่ายเลขานุการ มีทั้งหมด 1 งาน ประกอบด้วย 

งานเลขานุการ มีทั้งหมด 13 กิจกรรมหลัก 
1 น าข้อมมูลที่ได้มาตรวจสอบกับตารางนัดหมาย พร้อมลงบันทึกเรื่อง วัน เวลา และสถานที่นัด

หมายในปฏิทินให้ชัดเจน 
2 แจ้งก าหนดการนัดหมายให้ผู้บริหารได้ทราบเรื่อง วัน เวลาและสถานที่ ล่วงหน้า 3 วัน 
3 ประสานงานกับผู้มาติดต่อเพ่ือยืนยันนัดหมายอีกครั้ง 
4 รับเรื่องจากหน่วยงานผ่านระบบ E- Office น าเรื่องดังกล่าวเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 
5 รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจดบันทึกสาระส าคัญเพ่ือด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตาม

ค าสั่ง 
6 รับเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ 
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7 พิมพ์บันทึกข้อความ / หนังสือราชการ พร้อมตรวจทานความถูกต้องเนื้อหาต้องครบถ้วน 
สมบูรณ์ ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณและน าเสนอผู้บริหารลงนาม 

8 ท าความเข้าใจเนื้อหา พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา พิสูจน์อักษร ชื่อ ต าแหน่ง และ
รูปแบบให้ตรงตามมาตรฐานงานสารบรรณ 

9 รับเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ค าสั่ง เอกสารการประชุม เป็นต้น จากหน่วยงานต้นเรื่อง 
10 ประสานงานดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือ

รายงานการประชุม  
11 ประสานงานดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกสรุปประเด็นส าคัญเพ่ือ

รายงานการประชุม  
12 ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าคัญ และประสานงานติดต่อผู้ขอรับเอกสารให้มารับไปด าเนินการ

ต่อไป  
13 ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือขยายความชัดเจนและความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท าเอกสาร 

 
1. กรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.1 สรุปกรอบอัตราก าลังของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หน่วยงาน ...........ฝ่ายบริหารงานทั่วไป.............. 
ล าดับ ชื่อ -สกุล ระยะเวลาที่ใช้ (ปี) 

นาที ชั่วโมง วัน 
1. ต าแหน่งเลขานุการ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) 
1.1 นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง 20 3 230 
 รวมภาระงาน 20 3 230 

 
1. ภาระงานที่ค านวณได้ทั้งหมด 230/1 = 1 คน เป็นเท่ากับ 1 คน  
2. จ านวนบุคลากรที่มีอยู่ปัจจุบัน ทั้งหมด 1 คน  
 
   

 

 



28 
 

 ตารางสรุปการก าหนดกรอบอัตราก าลังและต าแหน่งเพ่ิมใหม่ ประจ าปีงบประมาณ... 

หน่วยงาน ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา  

 
หน่วยงาน 

 
ต าแหน่ง 

 
ระดับ 

 
บุคลากร
ที่พึงม ี

บุคลากรในปัจจบุัน รวม เพ่ิม ลด ต าแหน่งเพ่ิมใหม่2562 
(เพ่ิมในปี) 

ข้าราช
การ 

พนักงาน
ประจ า 

พนักงาน
ชั่วคราว 

พนักงาน
ราชการ 

ลูกจ้า
ประจ า 

2559 2560 2561 2562 

ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป                
1.เลขานุการ งานเลขานุการ/

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

ปฏิบัติการ   1    1       

รวม     1    1       
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ต ำแหน่งงำนเลขำนุกำร  
1) สรุปภาระงานของนางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง งานเลขานุการ  
แบบสรุปภาระงาน Job Description (JD)  
ชื่อ ........นางสาวปวีณา................... นามสกุล ................ศรีบุญเรือง.................................................................  
ฝ่าย ............บริหารงาน.................. ต าแหน่ง ........เลขานุการ(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปทั่วไป)........................  
หน่วยงาน ......................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
...................................................................................  
มีภาระงานที่ปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1. งานเลขานุการ 

1.1 กิจกรรมหลัก ............การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร.........................................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .....10.... นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......... วัน 
1.2 กิจกรรมหลัก .......กลั่นกรองเอกสารในระบบ........ 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....16... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน 
1.3 กิจกรรมหลัก .......ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานภายใน............................................ 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....20.... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน 
1.4 กิจกรรมหลัก .......ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานภายนอก..... 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....20... นาที/ ....3... ชัว่โมง/ ........ วัน 
1.5 กิจกรรมหลัก .....จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก.................................. 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน .....56..... นาที/ ......... ชั่วโมง/ ........ วัน 
1.6 กิจกรรมหลัก .......ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟ้มเอกสารนอกระบบ........ 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....10.... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน 
1.7 กิจกรรมหลัก ................จดัเก็บเอกสารราชการ.................. 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....8.... นาที/ ........ ชั่วโมง/ ......... วัน 
1.8 กิจกรรมหลัก .......สรุปการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหาร.......... 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....30... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ........ วัน 
1.9 กิจกรรมหลัก .......จัดประชุมตามภารกิจของผู้บริหาร...... 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....27... นาที/ ...4... ชั่วโมง/ ....1.... วัน 
1.10 กิจกรรมหลัก .................งานบริการเอกสารส าคัญ..................... 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....10... นาที/ ...... ชัว่โมง/ ....... วัน 
1.11 กิจกรรมหลัก .......รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนของผู้บริหาร............ 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....35... นาที/ ....... ชั่วโมง/ ......... วัน 
1.12 กิจกรรมหลัก .........................งานจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายของผู้บริหาร…................... 
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ....12... นาที/ ....2... ชัว่โมง/ ........ วัน 
สรุป ภาระงานเลขานุการ เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) 
จ านวน .....84.... นาที/ ...32.. ชั่วโมง/ ...61.. วัน 

2. งานบุคลากร  
2.1 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ.......................................................................................... 20  
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ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ...5... ชั่วโมง/ ....38... วัน  
2.2 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาดลามาสาย...............................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ...1... ชั่วโมง/ ....36... วัน  
2.3 กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ..................................................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..42...... นาท/ี ...2... ชั่วโมง/ ....2... วัน  
2.4 กิจกรรมหลัก งานบริการฐานข้อมูล ERP.........................................................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..50...... นาท/ี ...2... ชั่วโมง/ ....24... วัน  
2.5 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน.........................................................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ..24...... นาท/ี ...4... ชั่วโมง/ ....10... วัน  
สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  
จ านวน .....116.... นาท/ี ...14... ชั่วโมง/ ...110.. วัน  

3. งานฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ  
3.1 กิจกรรมหลัก การจัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.............................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ...144... ชั่วโมง/ ........ วัน  
3.2 กิจกรรมหลัก การจัดประชุม (อ านวยการ)...........................................................................................  
ใช้เวลาทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน ........ นาที/ ........ ชั่วโมง/ ...32..... วัน  
สรุป ภาระงานบุคลากร เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี)  
จ านวน ......... นาท/ี ...144... ชั่วโมง/ ...32.. วัน  

รวมภาระงาน เวลาที่ปฏิบัติงานคิดเป็นภาระงานทั้งหมด (ต่อปี) จ านวน 20 นาที/ 3 ชั่วโมง/ 230 วัน  
เอกสารที่ต้องแนบ : ใบพรรณนาหน้าที่งาน Job Description (JD)  
 
 
ลงนาม ...นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง ... ลงนาม ..................................... ลงนาม......................................... 
ต าแหน่ง ......เลขานุการ........................ ต าแหน่ง ................................. ต าแหน่ง .......................................  

   ผู้จัดท า        ผู้ควบคุม    ผู้อนุมัติ 
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กระบวนการปฎิบัติงาน 
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ 
      1.1 ใบพรรณนาหน้าที่ Job Description (JD) 
      1.2 กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามี การ
ก าหนดการท างานตามภาระงานและบทบาทหน้าที่ ตามท่ีแสดงไว้ข้างต้น โดยสามารถแสดงกระบวนการและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม ใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job Description) JD กระบวนการปฏิบัติงาน (Work 21  

Instruction) WI และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) SOP ทั้งนี้ ตาม
กระบวนการต่างๆ ได้รวบรวมไว้ ดังนี้ 
2. งานเลขานุการ มีกิจกรรมหลัก 13 กิจกรรม
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ช่ือ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......   สรุปมีกิจกรรมหลัก .....12.... กิจกรรม 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป.... 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน 
 
1. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.1.1รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมาย รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายจากผู้
มาติดต่อท้ังทางโทรศัพท์และโดยตรง 
 

 วันเวลาที่นัดหมาย 5   

100 
 2.1.2 ตรวจสอบปฏิทินตารางการนัดหมาย น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับตารางนัด

หมายของผู้บริหารเพื่อตรวจสอบวันเวลา
ว่าว่างหรือไม่ 
 

  1   

 2.1.3 บันทึกนัดหมายลงตารางการนัดหมาย บันทึกเรื่อง วันเวลา และสถานที่นัดหมาย
ลงในปฏิทินให้ชัดเจน 
 

  1   

รหั
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าน
EN
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EN
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น 
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 2.1.4 แจ้งผู้บริหารทราบก่อนถึงวันนัดหมาย เมื่อใกล้ถึงวันนัดหมายแจ้งผู้บริหารให้
ทราบเรื่อง วันเวลา และสถานท่ี 
 

  2   

 2.1.5 ยืนยันการนัดหมายกับผู้ติดต่อ ประสานงานกับผู้มาติดต่อเพื่อยืนยันนัด
หมายอีกครั้ง  
 

 ตารางนัดหมาย 1   

รวม 10    

2.2 กลั่นกรองเอกสารในระบบ  
E-Office 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.2.1 รับเรื่องจากระบบ E-Office รับเรื่องจากหน่วยงานผ่านระบบ E-Office   1    
 
 
 
 

 
 
 
 

100 

 2.2.2ท าความเข้าใจกับเนื้อหาและพิสูจน์อักษร อ่านและพิสูจน์อักษรเนื้อหาของบันทึก
ข้อความ หรือใบค าสั่ง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 ข้อมูลที่ถูกต้อง 5   

 2.2.3พิมพ์เอกสารจากระบบ พิมพ์เอกสารออกจากระบบ E-Office  เอกสารที่พิมพ์จาก
ระบบ 

1   

 2.2.4 เรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญ น าเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาจัดเรียงตาม
ความส าคญัตามความเร่งด่วน 
 

 เอกสารที่จัดเรียง
แล้วตามล าดับ 

2   

 2.2.5 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา น าเสนอและช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร
พิจารณาให้ความเห็น 
 

  3   

 2.2.6 รับเอกสารคืนจากผู้บริหาร รั บ เ อกส า รที่ ไ ด้ รั บ ก า รล งนามแล้ ว
คืนกลับมาจากผู้บริหาร 
 

  1   
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 2.2.7 ด าเนินการเรื่องในระบบต่อไป น า เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ คื น จ ากผู้ บ ริ ห ารมา
ด าเนินการในระบบต่อไป พร้อมแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

 ลงนามหนังสือใน
ระบบ E-Office 

3   

รวม 16    
2 . 3  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภายใน 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.3.1 รับเรื่อง รับเรื่องจากผู้มาติดต่อทั้งโดยตรงและจาก
ทางโทรศัพท ์

  5    
 
 
 

100 
 2.3.2 สอบถามข้อมูล สอบถามรายละเอียดของเรื่องจากผู้มา

ติดต่อ/ทางโทรศัพท์ 
  10   

 2.3.3 จดบันทึกรายละเอียด จดบันทึกสาระส าคัญให้ละเอียดครบถ้วน  ข้อมูล 1   
 2.3.4 น าเรื่องเสนอต่อผู้บริหาร น าเรื่องดังกล่าวเรียนเสนอต่อผู้บริหาร   2   
 2.3.5 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่ อ ได้ รับค าสั่ งการจากผู้บริหาร จึ ง

ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 ด าเนินการตามที่

ป ร ะ ส า น ง า น
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

2   

รวม 20    
2 . 4  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.4.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจด
บันทึกสาระส าคัญเพื่ อด า เนินการได้
ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่ง 
 

 ข้อมูล 5    
 
 
 
 

100  2.4.2 จองรถ  ด าเนินการจองรถในระบบ E-Office โดย
ระบุวันเวลา สถานท่ีให้ชัดเจน 
 

  5   

 2.4.3ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
 

   3  
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 2.4.4รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สรุปผลการด าเนินการดังกล่าว แล้วเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อทราบ 

  5   

 2.4.5ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการตามที่
ประสานงาน
เรียบร้อยสมบูรณ ์

5   

รวม 20 3   
2.5 จัดท าหนังสือราชการภายใน
และภายนอก 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.5.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร รับค าสั่งจากผู้บริหารพร้อมท้ังจดบันทึก  ข้อมูล 3    
 
 
 
 
 

 
 
 
 

100 

 2.5.2พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง พิมพ์บันทึกข้อความ พร้อมตรวจทาน
ความถูกต้อง เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบรูณ์ 
ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงาน
สารบรรณ 

 บันทึกข้อความ 15   

 2.5.3 พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ ง/ประกาศพร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง 

พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ ง/ประกาศ 
พร้อมตรวจทานความถูกต้อง เนื้อหาต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณ 
 

 หนังสือราชการ/
ค าสั่ง/ประกาศ 

30   

 2.5.4เสนอผู้บริหารลงนาม น าบันทึกข้อความ/หนังสือราชการที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วน าเสนอผูบ้ริหารลงนาม  

 บันทึกข้อความ/
หนังสือราชการที่
เสนอการลงนาม 

2   

 2.5.5 ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกเลขหนังสือราชการ/ค าสั่ง ส่งหนังสือราชการ/ค าสั่ง ให้เจ้าหน้าที่
ธุรการด าเนินการออกเลขท่ีหนังสือ 

  3   

 2.5.6ส่งบันทึกความ/หนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บส าเนา 

เมื่อบันทึกข้อความ/หนังสือราชการผ่าน
ลงนามจากผู้บริหารและออกเลขที่หนังสือ
แล้ว จึงด าเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 หนังสือราชการที่
ลงนามแล้ว 

3   

รวม 56    
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2.6 ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอ
แฟ้มเอกสารนอกระบบ 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.6.1 รับเรื่องจากหน่วยงาน รับเรื่อง/แฟ้มเอกสาร จากหน่วยงานที่มา
ติดต่อ 

 บันทึกข้อความ/
ประกาศ/ค าสั่ง 

1    
 
 
 
 
 
 

100 

 2.6.2 พิสูจน์อักษรและท าความเขา้ใจกับเนื้อหา ท าความเข้าใจเนื้อหา พร้อมทั้งตรวจทาน
ความถูกต้องของเนื้อหา พิสูจน์อักษร ช่ือ
ต าแหน่ง และรูปแบบให้ตรงตามมาตรฐาน
งานสารบรรณ 

  5   

 2.6.3 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา เมื่อตรวจทานความถูกต้องแล้ว จึงน าเรื่อง
ดั งกล่ า ว เ สนอผู้ บ ริ ห ารพิ จ า รณา ให้
ความเห็น 
 

  1   

 2.6.4 รับเอกสารคืนจากผู้บรหิาร เมื่อผ่านการลงนามให้ความเห็นจากผู้
บริหารงานแล้ว จึงรับเรื่องคืน 

  1   

 2.6.5 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเอกสารคืน น าเอกสารดังกล่าวด าเนินการการส่งต่อไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บันทึกข้อความ/
ประกาศ/ค าสั่ง ที่
ได้ผ่านความเห็น
ผู้บริหารแล้ว 

2   

รวม 10    
2.7จัดเก็บเอกสารทางราชการ 
หน่วยนับ : ฉบับ 
( ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.7.1 รับเอกสารทางราชการ  รับเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ค าสั่ง , 
เอกสารการประชุม เป็นต้น จากหน่วยงาน
ต้นเรื่อง 

 เ อ ก ส า ร ท า ง
ราชการต่างๆ 

1    
 
 
 

100  2.7.2 วิเคราะห์/คดัแยกเอกสารเป็นหมวดหมู ่ วิ เคราะห์ เอกสารที่ ได้ รับเพื่อคัดแยก
เอกสารให้ตรงตามหมวดหมู่ที่จัดท าไว้ 

  1   

 2.7.3 จัดเรียงเอกสารตามล าดับวนัท่ี น าเอกสารที่ได้มาจัดเรียงตามล าดับวันที่
ของเอกสาร 

  1   

 2.7.4 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู ่ น าเอกสารดังกล่าวเก็บเข้าแฟ้มตาม
หมวดหมู ่

 แฟ้มเอกสารแยก
ตามหมวดหมู่ 

5   



36 
 

รวม 8    
2.8 สรุปการด าเนินงานประจ าวัน
ของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24ครั้ง/ป)ี 

2.8.1 ตรวจสอบตารางนัดหมายลว่งหน้า ตรวจสอบปฏิทินการท างานล่วงหน้า
ประมาณ 3 วัน 

  2    
 

 
 
 

100 
 2.8.2 แจ้งตารางการปฏิบัติงานตอ่ผู้บริหาร แจ้งเตือนนัดหมายดังกล่าวต่อผู้บริหาร 

โดยแจ้งรายละเอียดของงาน วันเวลา 
สถานท่ี การเดินทาง 

  3   

 2.8.3 สรุปการด าเนินงานพร้อมภาพการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

สรุปเนื้อหารายละเอียดของงาน วันเวลา 
สถานที่  และผลการปฏิบั ติ ง านของ
ผู้บริหาร พร้อมภาพถ่ายส่งประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 เอกสารสรุปการ
ด าเนินงานพร้อม

ภาพถ่าย 

25   

รวม 30    
2.9 จัดประชุมตามภารกิจของ
ผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24 ครั้ง/ปี) 
 

2.9.1 จัดท าบันทึกเชิญประชุม พิมพ์หนังสือเชิญประชุม แจ้งวันเวลา 
สถานท่ีประชุม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

 ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ประชุม 

15    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.9.2 จองห้องประชุม ด าเนินการจองห้องประชุมในระบบ E-
Office 

 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข อ
อ นุ มั ติ ใ ช้ ห้ อ ง
ประชุม 

5   

 2.9.3 ขออนุมัติจัดประชุมและบรกิารอาหารว่าง พิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและ
บริการอาหารว่าง และด าเนินการส่ง
หนังสือในระบบ E-Office 

 บันทึกข้อความขอ
อนุมัติจัดประชุม
และบริการอาหาร
ว่าง 

15   

 2.9.4 ประสานการสั่งอาหารว่าง สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุม และโทรศัพท์
ประสานงานกับฝ่ายจัดบริการอาหารว่าง 
เพื่อสั่งจ านวนอาหารว่าง พร้อมแจ้งเวลา
และสถานท่ีจัดส่ง 

  2   
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 2.9.5 จัดท าวาระการประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้ง
จัดพิมพ์เอกสาร เข้าเล่มการประชุม 

 ระเบียบวาระการ
ประชุม/เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุม 

30    
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.9.6 ด าเนินการประชุม ประสานงานดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
การประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นที่
ส าคัญ 

   3  

 2.9.7 เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ส่งเบิกจ่าย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อาหารว่าง ใบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ใบบันทึกขอ
อนุมัติจัดประชุม 
 

 เอกสารหลักฐาน 5   

 2.9.8 สรุปรายงานการประชุม สรุปประเด็นส าคัญเพื่อรายงานการประชุม 
 

 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 

  1 

 2.9.9 แจ้งมติการประชุม(ถ้ามี) ด า เนินการแจ้ งมติการประ ชุมไปยั ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 มติที่ประชุม 15   

รวม 27 4 1  
2.10งานบริการเอกสารส าคัญ  
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/สัปดาห์) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.10.1 จัดท าแบบฟอร์มการขอรบัเอกสารส าคญั จัดพิมพ์แบบฟอร์มการขอรับเอกสาร
ส าคัญ ประกอบไปด้วย ช่ือ -สกุลผู้ รับ
เอกสาร รายละเอียดการขอรับเอกสารไป
ใช้ประกอบธุรกรรมใด วันที่ในการขอรับ
เอกสาร 
 

 แบบฟอร์มขอรับ
เอกสารส าคัญ 

2    
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 2.10.2 รับเรื่องจากผู้มาติดต่อพรอ้มให้กรอกแบบฟอร์ม
การขอรับเอกสารส าคัญ 

ผู้มาติดต่อประสานงานขอรับแบบฟอร์ม
พร้อมกรอกข้อมูลการขอเอกสารส าคัญ 
 

  2   

 2.10.3น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา น าแบบฟอร์มดังกล่าวเสนอผู้บริหารให้
ความเห็น 
 

  2   

 2.10.4ด าเนินการจัดท าเอกสารส าคัญให้ผู้มาติดต่อ ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าคญั  เอกสารส าคัญ 2   
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 2.10.5เสนอเอกสารส าคัญใหผู้้บรหิารลงนาม น าเอกสารส าคญัพร้อมแบบฟอรม์ที่กรอก
รายละเอียดแล้วเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อลง
นาม 
 

  1   

 2.10.6ประสานผูต้ิดต่อมารับเอกสารส าคญั ประสานงานติดต่อผู้ขอรับเอกสารให้มารับ
ไปด าเนินการต่อไป 
 

 เอกสารส าคัญที่ลง
นามแล้ว 

1   

รวม 10 
 

   

2.11รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(12ครั้ง/ปี) 
 

2.11.1 ประสานขอข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีก ากับ
ดู แ ล  เ พื่ อ ข อข้ อ มู ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจ าเดือน 
 

 (ร่าง)รายงานผล
กา รด า เนิ น งาน
ประจ าเดือน 

3    
 
 
 
 
 

100 
 2.11.2 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดเรียง พิมพ์(ร่าง)รายงานผลการด า เนินงาน

ประจ าเดือน 
  5   

 2.11.3 น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบ น ารายงานเสนอผู้บริหารตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความเห็น 

  5   

 2.11.4 จัดท าเอกสาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บรหิาร จึง
จัดท าเอกสาร จัดเรียง และเข้าเลม่เป็น
เอกสารประกอบการประชุม 

 ร ายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น
ประจ าเดือน 

20   

 2.11.5 ส่งเอกสาร น าเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวส่ง
ใหฝ้่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมน าเข้าท่ี
ประชุมต่อไป 

 เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมรายงานผล
กา รด า เนิ น งาน
ประจ าเดือน 

2   

รวม 35    
2 . 1 2  ง า น จั ด ท า เ อ ก ส า ร
ประกอบการบรรยายของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24 ครั้ง/ปี) 

2.13.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บรหิาร รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจด
บันทึก เพื่อด าเนินการได้ถูกต้อง 

 ข้อมูล 5    
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 2.13.2 ค้นหาข้อมูลเพิม่เตมิ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายความชัดเจน
และความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท า
เอกสาร 

 ข้อมูลเพิ่มเติม  1   
 

100 
 2.13.2 จัดพิมพ์เอกสารตามค าสั่ง ด าเนินการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ตามค าสั่งและ

ตามข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มเติม 
 (ร่าง)เอกสารการ

บรรยาย 
 1  

 2.13.3 น าเสนอเอกสารต่อผู้บรหิาร น าเสนอเอกสารที่พิมพ์แล้วต่อผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

 เอกสารการ
บรรยายที่ผ่านการ
ตรวจสอบ 

2   

 2.13.4 ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย น า เอกสารที่ ผ่ านความเห็นชอบจาก
ผู้ บ ริ ห า ร ไปด า เ นิ นก ารตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายต่อไป 

 เอกสารการ
บรรยายที่สมบรูณ ์

5   

รวม 12 2   
รวมระยะเวลาทั้งหมด 14 6 2  

 
3. การท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
 

หน่วยงาน / ต าแหน่งงานที่ติดต่อ เร่ืองท่ีต้องติดต่อ ความถี่ 
3.1 ทุกหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นัดหมายการประชุม,เข้าพบ,เข้าเยี่ยม ตามวาระและโอกาสตา่งๆ  
3.2 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อตีเรื่องกลับ ในกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ถูกต้อง  
3.3 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร  
3.4 - - - 
3.5 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อส่งค าสั่งไปออกเลขที่ และส่งไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
3.6 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อติดต่อรับเรื่องคืนเพื่อแก้ไขและด าเนินการต่อไป  
3.7 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพื่อรับเอกสารทางราชการ   
3.8 งานประชาสัมพันธ์ กองกลางและทุกหน่วยงาน ประสานงานเพื่อส่งรายละเอียดข่าวพร้อมภาพประกอบ เพื่อด าเนินการต่อไป  
3.9 –ส านักทรัพย์สินและรายได ้
     -  งานธุรการ กองกลาง 
     -  ทุกหน่วยงาน 

- ประสานงานเพื่อจดัส่งอาหารวา่งในการประชุม 
- ประสานงานเพื่อแจ้งให้ออกเลขรับมหาวิทยาลัย 
-  ประสานงานเพื่อส่งมติการประชุม ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้น 

 

3.10 ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ประสานงานเพือ่ช้ีแจงให้กรอกแบบฟอร์มการขอเอกสารส าคัญ  
3.11 หน่วยงานภายใต้การก ากับดแูลของผู้บริหาร ประสานงานเพื่อขอข้อมูลการปฏบิัติงานประจ าเดือน  
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3.12ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย - ประสานขอข้อมูลและจัดส่งเอกสารของผู้บริหาร  
 
 
 
4. คุณสมบัติประจ าต าแหน่งงาน 
 
4.1 คุณวุฒิการศึกษา         ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า 
4.2 ประสบการณ์ท างาน 

 

5. สรุปเวลาท่ีใช้ทั้งหมด จ านวน ...14.. นาที/ ..6..ช่ัวโมง/ ....2... วนั 

ลงนาม.....นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง.....   ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..............   ลงนาม .....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์......................... 
ต าแหน่ง .....เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป......    ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน     ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
  ผู้จัดท า       ผู้ควบคุม                                                          ผู้อนุมัต ิ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ช่ือ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......   กิจกรรมหลัก การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป.... 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.1 การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.1.1รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมาย รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายจากผู้
มาติดต่อท้ังทางโทรศัพท์และโดยตรง 
 

 วันเวลาที่นัดหมาย 5   

100 

 2.1.2 ตรวจสอบปฏิทินตารางการนัดหมาย น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับตารางนัด
หมายของผู้บริหารเพื่อตรวจสอบวันเวลา
ว่าว่างหรือไม่ 
 

  1   

 2.1.3 บันทึกนัดหมายลงตารางการนัดหมาย บันทึกเรื่อง วันเวลา และสถานที่นัดหมาย
ลงในปฏิทินให้ชัดเจน 
 

  1   

 2.1.4 แจ้งผู้บริหารทราบก่อนถึงวันนัดหมาย เมื่อใกล้ถึงวันนัดหมายแจ้งผู้บริหารให้
ทราบเรื่อง วันเวลา และสถานท่ี 
 

  2   

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
EN

G 

รหั
สฝ

่าย
EN

G 

งา
น 

EN
G 
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 2.1.5 ยืนยันการนัดหมายกับผู้ติดต่อ ประสานงานกับผู้มาติดต่อเพื่อยืนยันนัด
หมายอีกครั้ง  
 

 ตารางนัดหมาย 1   

รวม 10    
ระยะเวลารวม 10    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 10    
 
 
 
 
 

 ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร  

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 01  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก การนัดหมายปฏิทินผู้บริหาร 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือจัดตารางการนัดหมายลงปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและประสิทธิภาพ 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมาย 
 - รับรายละเอียดข้อมูลการนัดหมายจากผู้มาติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และโดยตรง 
      3.2 ตรวจสอบปฏิทินตารางการนัดหมาย 
 - น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบกับตารางนัดหมายของผู้บริหารเพ่ือตรวจสอบวันเวลาว่าว่างหรือไม่ 
      3.3 บันทึกนัดหมายลงตารางการนัดหมาย 
 - บันทึกเรื่อง วันเวลา และสถานที่นัดหมายลงในปฏิทินให้ชัดเจน 
      3.4 แจ้งผู้บริหารทราบก่อนถึงวันนัดหมาย 
 -  เมื่อใกล้ถึงวันนัดหมายแจ้งผู้บริหารให้ทราบเรื่อง วันเวลา และสถานที่ 
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      3.5 ยืนยันการนัดหมายกับผู้ติดต่อ 
 -  ประสานงานกับผู้มาติดต่อเพ่ือยืนยันนัดหมายอีกครั้ง  
 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั กลั่นกรองเอกสารในระบบ E-Office 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.2 กลั่นกรองเอกสารในระบบ  
E-Office 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.2.1 รับเรื่องจากระบบ E-Office รับเรื่องจากหน่วยงานผ่านระบบ E-Office   1    
 
 
 
 

 
 
 
 

100 

 2.2.2ท าความเข้าใจกับเนื้อหาและพิสูจน์อักษร อ่านและพิสูจน์อักษรเนื้อหาของบันทึก
ข้อความ หรือใบค าสั่ง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 ข้อมูลที่ถูกต้อง 5   

 2.2.3พิมพ์เอกสารจากระบบ พิมพ์เอกสารออกจากระบบ E-Office  เอกสารที่พิมพ์จาก
ระบบ 

1   

 2.2.4 เรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญ น าเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาจัดเรียงตาม
ความส าคญัตามความเร่งด่วน 

 เอกสารที่จัดเรียง
แล้วตามล าดับ 

2   
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 2.2.5 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา น าเสนอและช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้บริหาร

พิจารณาให้ความเห็น 
 

  3   

 2.2.6 รับเอกสารคืนจากผู้บริหาร รั บ เ อกส า รที่ ไ ด้ รั บ ก า รล งนามแล้ ว
คืนกลับมาจากผู้บริหาร 
 

  1    

 2.2.7 ด าเนินการเรื่องในระบบต่อไป น า เ รื่ อ งที่ ไ ด้ รั บ คื น จ ากผู้ บ ริ ห ารมา
ด าเนินการในระบบต่อไป พร้อมแจ้งเวียน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

 ลงนามหนังสือใน
ระบบ E-Office 

3    

รวม 16 
 

   

ระยะเวลารวม 16    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 16    

 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก กลั่นกรองเอกสารในระบบ E-Office 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก กลั่นกรองเอกสารในระบบ E-Office 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรูปแบบ เพ่ือให้จัดการเอกสารในระบบ E-Ofiice ให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่องจากระบบ E-Office 
 - รับเรื่องจากหน่วยงานผ่านระบบ E-Office 
      3.2 ท าความเข้าใจกับเนื้อหาและพิสูจน์อักษร 
 - อ่านและพิสูจน์อักษรเนื้อหาของบันทึกข้อความ หรือใบค าสั่ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
      3.3 พิมพ์เอกสารจากระบบ 
 - พิมพ์เอกสารออกจากระบบ E-Office 
      3.4 เรียงล าดับเรื่องตามความส าคัญ 
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 -  น าเอกสารที่พิมพ์จากระบบมาจัดเรียงตามความส าคัญตามความเร่งด่วน 
      3.5 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 -  น าเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็น 

3.6 รับเอกสารคืนจากผู้บริหาร 
 -  รับเอกสารที่ได้รับการลงนามแล้วคืนกลับมาจากผู้บริหาร 

3.7 ด าเนินการเรื่องในระบบต่อไป 
 -  น าเรื่องท่ีได้รับคืนจากผู้บริหารมาด าเนินการในระบบต่อไป พร้อมแจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ 
 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 16 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
7. 

 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
จ านวน 

   

      
 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 



51 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 
งานเลขานุการ 

ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2 . 3  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภายใน 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.3.1 รับเรื่อง รับเรื่องจากผู้มาติดต่อทั้งโดยตรงและจาก
ทางโทรศัพท ์

  5    
 
 
 

100 
 2.3.2 สอบถามข้อมูล สอบถามรายละเอียดของเรื่องจากผู้มา

ติดต่อ/ทางโทรศัพท ์
  10   

 2.3.3 จดบันทึกรายละเอียด จดบันทึกสาระส าคัญให้ละเอียดครบถ้วน  ข้อมูล 1   
 2.3.4 น าเรื่องเสนอต่อผู้บริหาร น าเรื่องดังกล่าวเรียนเสนอต่อผู้บริหาร   2   
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 2.3.5 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เมื่ อ ได้ รับค าสั่ งการจากผู้บริหาร จึ ง
ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 

 ด าเนินการตามที่
ป ร ะ ส า น ง า น
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

2   

รวม 20    
ระยะเวลารวม 20    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 20    
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้การด าเนินการทางราชการของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่อง 
 - รับเรื่องจากผู้มาติดต่อทั้งโดยตรงและจากทางโทรศัพท ์
      3.2 สอบถามข้อมูล 
 - สอบถามรายละเอียดของเรื่องจากผู้มาติดต่อ/ทางโทรศัพท์ 
      3.3 จดบันทึกรายละเอียด 
 - จดบันทึกสาระส าคัญให้ละเอียดครบถ้วน 
      3.4 น าเรื่องเสนอต่อผู้บริหาร 
 -  น าเรื่องดังกล่าวเรียนเสนอต่อผู้บริหาร 
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      3.5 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
 -  เมื่อไดร้ับค าสั่งการจากผู้บริหาร จึงด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 20 นาที - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2 . 4  ติ ด ต่ อ ป ร ะ ส า น ง า น กั บ
หน่วยงานภายนอก 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.4.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจด
บันทึกสาระส าคัญเพื่ อด า เนินการได้
ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่ง 
 

 ข้อมูล 5    
 
 
 
 

100  2.4.2 จองรถ  ด าเนินการจองรถในระบบ E-Office โดย
ระบุวันเวลา สถานท่ีให้ชัดเจน 
 

  5   
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 2.4.3ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อม
ทั้งตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
 

   3  

 2.4.4รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ สรุปผลการด าเนินการดังกล่าว แล้วเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อทราบ 

  5   

 2.4.5ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดย
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการตามที่
ป ร ะ ส า น ง า น
เรียบร้อยสมบูรณ์ 

5   

รวม 20 3   
ระยะเวลารวม 20 3   

รวมระยะเวลาทัง้หมด 20 3   
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้การด าเนินการทางราชการของหน่วยงานภายในมีประสิทธิภาพหรือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร 
 - รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจดบันทึกสาระส าคัญเพ่ือด าเนินการได้ถูกต้องครบถ้วนตามค าสั่ง 
      3.2 จองรถ 
 - ด าเนินการจองรถในระบบ E-Office โดยระบุวันเวลา สถานที่ให้ชัดเจน 
      3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย 
      3.4 รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 -  สรุปผลการด าเนินการดังกล่าว แล้วเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบ 
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      3.5 ด าเนินการตามที่ไดร้ับมอบหมายต่อไป 
 -  ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 20 นาท ี 3 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.5 จัดท าหนังสือราชการภายใน
และภายนอก 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.5.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร รับค าสั่งจากผู้บริหารพร้อมท้ังจดบันทึก  ข้อมูล 3    
 
 
 
 
 

 
 2.5.2พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง พิมพ์บันทึกข้อความ พร้อมตรวจทาน

ความถูกต้อง เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบรูณ์ 
 บันทึกข้อความ 15   
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ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงาน
สารบรรณ 

 
 
 

100 
 2.5.3 พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ ง/ประกาศพร้อม

ตรวจสอบความถูกต้อง 
พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ ง/ประกาศ 
พร้อมตรวจทานความถูกต้อง เนื้อหาต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และตรงตาม
รูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณ 
 

 หนังสือราชการ/
ค าสั่ง/ประกาศ 

30   

 2.5.4เสนอผู้บริหารลงนาม น าบันทึกข้อความ/หนังสือราชการที่ผ่าน
การตรวจสอบแล้วน าเสนอผูบ้ริหารลงนาม  

 บันทึกข้อความ/
หนังสือราชการที่
เสนอการลงนาม 

2   

 2.5.5 ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกเลขหนังสือราชการ/ค าสั่ง ส่งหนังสือราชการ/ค าสั่ง ให้เจ้าหน้าที่
ธุรการด าเนินการออกเลขท่ีหนังสือ 

  3   

 2.5.6ส่งบันทึกความ/หนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บส าเนา 

เมื่อบันทึกข้อความ/หนังสือราชการผ่าน
ลงนามจากผู้บริหารและออกเลขที่หนังสือ
แล้ว จึงด าเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 หนังสือราชการที่
ลงนามแล้ว 

3    

รวม 56    
ระยะเวลารวม 56    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 56    
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก จัดท าหนังสือราชการภายในและภายนอก 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือจัดท าหนังสือทางราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามท่ีได้รับบัญชา 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร 
 - รับค าสั่งจากผู้บริหารพร้อมทั้งจดบันทึก 
      3.2 พิมพ์บันทึกข้อความพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 - พิมพ์บันทึกข้อความ พร้อมตรวจทานความถูกต้อง เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณ 
      3.3 พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ประกาศพร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 
 - พิมพ์หนังสือราชการ/ค าสั่ง/ประกาศ พร้อมตรวจทานความถูกต้อง เนื้อหาต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ชัดเจน และตรงตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณ 
      3.4 เสนอผู้บริหารลงนาม 
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 -  น าบันทึกข้อความ/หนังสือราชการที่ผ่านการตรวจสอบแล้วน าเสนอผู้บริหารลงนาม 
      3.5 ส่งให้เจ้าหน้าที่ออกเลขหนังสือราชการ/ค าสั่ง 
 -  ส่งหนังสือราชการ/ค าสั่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการด าเนินการออกเลขท่ีหนังสือ 
      3.6 ส่งบันทึกความ/หนังสือราชการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดเก็บส าเนา 
 -  เมื่อบันทึกข้อความ/หนังสือราชการผ่านลงนามจากผู้บริหารและออกเลขท่ีหนังสือแล้ว จึงด าเนินการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 56 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟ้มเอกสารนอกระบบ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.6 ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอ
แฟ้มเอกสารนอกระบบ 
หน่วยนับ : ฉบับ 
(ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.6.1 รับเรื่องจากหน่วยงาน รับเรื่อง/แฟ้มเอกสาร จากหน่วยงานที่มา
ติดต่อ 

 บันทึกข้อความ/
ประกาศ/ค าสั่ง 

1    
 
 
 
 
 
 

100 

 2.6.2 พิสูจน์อักษรและท าความเข้าใจกับเนื้อหา ท าความเข้าใจเนื้อหา พร้อมทั้งตรวจทาน
ความถูกต้องของเนื้อหา พิสูจน์อักษร ช่ือ
ต าแหน่ง และรูปแบบให้ตรงตามมาตรฐาน
งานสารบรรณ 

  5   
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 2.6.3 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา เมื่อตรวจทานความถูกต้องแล้ว จึงน าเรื่อง
ดั งกล่ า ว เ สนอผู้ บ ริ ห ารพิ จ า รณา ให้
ความเห็น 
 

  1   

 2.6.4 รับเอกสารคืนจากผู้บริหาร เมื่อผ่านการลงนามให้ความเห็นจากผู้
บริหารงานแล้ว จึงรับเรื่องคืน 

  1   

 2.6.5 แจ้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับเอกสารคืน น าเอกสารดังกล่าวด าเนินการการส่งต่อไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 บันทึกข้อความ/
ประกาศ/ค าสั่ง ที่
ได้ผ่านความเห็น
ผู้บริหารแล้ว 

2   

รวม 10    
ระยะเวลารวม 10    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 10    
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟ้มเอกสารนอกระบบ 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก ตรวจสอบ กลั่นกรอง เสนอแฟ้มเอกสารนอกระบบ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานงานสารบรรณและมีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วนชัดเจน 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่องจากหน่วยงาน 
 - รับเรื่อง/แฟ้มเอกสาร จากหน่วยงานที่มาติดต่อ 
      3.2 พิสูจน์อักษรและท าความเข้าใจกับเนื้อหา 
 - ท าความเข้าใจเนื้อหา พร้อมทั้งตรวจทานความถูกต้องของเนื้อหา พิสูจน์อักษร ชื่อต าแหน่ง และรูปแบบให้ตรงตามมาตรฐานงานสารบรรณ 
      3.3 น าเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 - เมื่อตรวจทานความถูกต้องแล้ว จึงน าเรื่องดังกล่าวเสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็น 
      3.4 รับเอกสารคืนจากผู้บริหาร 
 -  เมื่อผ่านการลงนามให้ความเห็นจากผู้บริหารงานแล้ว จึงรับเรื่องคืน 
      3.5 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเอกสารคืน 
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 -  น าเอกสารดังกล่าวด าเนินการการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       

 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  จัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.7จัดเก็บเอกสารทางราชการ 
หน่วยนับ : ฉบับ 
( ฉบับ/วัน) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.7.1 รับเอกสารทางราชการ  รับเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ค าสั่ง , 
เอกสารการประชุม เป็นต้น จากหน่วยงาน
ต้นเรื่อง 

 เ อ ก ส า ร ท า ง
ราชการต่างๆ 

1    
 
 
 
 
 
 

100 

 2.7.2 วิเคราะห์/คดัแยกเอกสารเป็นหมวดหมู ่ วิ เคราะห์ เอกสารที่ ได้ รับเพื่อคัดแยก
เอกสารให้ตรงตามหมวดหมู่ที่จัดท าไว้ 

  1   

 2.7.3 จัดเรียงเอกสารตามล าดับวนัท่ี น าเอกสารที่ได้มาจัดเรียงตามล าดับวันที่
ของเอกสาร 

  1   

 2.7.4 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู ่ น าเอกสารดังกล่าวเก็บเข้าแฟ้มตาม
หมวดหมู ่

 แฟ้มเอกสารแยก
ตามหมวดหมู่ 

5   

รวม 8    
ระยะเวลารวม 8    
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รวมระยะเวลาทั้งหมด 8    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก จัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก จัดเก็บเอกสารทางราชการ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือจัดเก็บเอกสารทางราชการที่เก่ียวข้องกับผู้บริหารเป็นหมวดหมู่ และมีระเบียบเรียบร้อย เพ่ือสะดวกในการค้นหา 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเอกสารทางราชการ 
 - รับเอกสารทางราชการต่างๆ เช่น ค าสั่ง , เอกสารการประชุม เป็นต้น จากหน่วยงานต้นเรื่อง 
      3.2 วิเคราะห์/คัดแยกเอกสารเป็นหมวดหมู่ 
 - วิเคราะห์เอกสารที่ได้รับเพื่อคัดแยกเอกสารให้ตรงตามหมวดหมู่ที่จัดท าไว้ 
      3.3 จัดเรียงเอกสารตามล าดับวันท่ี 
 - น าเอกสารที่ได้มาจัดเรียงตามล าดับวันท่ีของเอกสาร 
      3.4 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
 -  น าเอกสารดังกล่าวเก็บเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 8 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัต ิ
 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลัก  สรุปการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.8 สรุปการด าเนินงานประจ าวัน
ของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24ครั้ง/ปี) 

2.8.1 ตรวจสอบตารางนัดหมายลว่งหน้า ตรวจสอบปฏิทินการท างานล่วงหน้า
ประมาณ 3 วัน 

  2   

100 
 2.8.2 แจ้งตารางการปฏิบัติงานตอ่ผู้บริหาร แจ้งเตือนนัดหมายดังกล่าวต่อผู้บริหาร 

โดยแจ้งรายละเอียดของงาน วันเวลา 
สถานท่ี การเดินทาง 

  3   

 2.8.3 สรุปการด าเนินงานพร้อมภาพการปฏิบัติงานให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 

สรุปเนื้อหารายละเอียดของงาน วันเวลา 
สถานที่  และผลการปฏิบั ติ ง านของ
ผู้บริหาร พร้อมภาพถ่ายส่งประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย 

 เอกสารสรุปการ
ด าเนินงานพร้อม

ภาพถ่าย 

25   

รวม 30    
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ระยะเวลารวม 30    
รวมระยะเวลาทั้งหมด 30    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก สรุปการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหาร 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก สรุปการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสรุปข้อมูลการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหารต่องานประชาสัมพันธ์ในการลงข่าวผ่านช่องทางต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 ตรวจสอบตารางนัดหมายล่วงหน้า 
 - ตรวจสอบปฏิทินการท างานล่วงหน้าประมาณ 3 วัน 
      3.2 แจ้งตารางการปฏิบัติงานต่อผู้บริหาร 
 - แจ้งเตือนนัดหมายดังกล่าวต่อผู้บริหาร โดยแจ้งรายละเอียดของงาน วันเวลา สถานที่ การเดินทาง 
      3.3 สรุปการด าเนินงานพร้อมภาพการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
 - สรุปเนื้อหารายละเอียดของงาน วันเวลา สถานที่ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พร้อมภาพถ่ายส่งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆของมหาวิทยาลัย 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 30 นาท ี - 

 
ชั่วโมง - วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหนา้ส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 
 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  สรุปการด าเนินงานประจ าวันของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.9 จัดประชุมตามภารกิจของ
ผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24 ครั้ง/ปี) 
 

2.9.1 จัดท าบันทึกเชิญประชุม พิมพ์หนังสือเชิญประชุม แจ้งวันเวลา 
สถานท่ีประชุม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 

 ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ประชุม 

15   

100 
 2.9.2 จองห้องประชุม ด าเนินการจองห้องประชุมในระบบ E-

Office 
 แ บ บ ฟ อ ร์ ม ข อ

อ นุ มั ติ ใ ช้ ห้ อ ง
ประชุม 

5   

 2.9.3 ขออนุมัติจัดประชุมและบรกิารอาหารว่าง พิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและ
บริการอาหารว่าง และด าเนินการส่ง
หนังสือในระบบ E-Office 

 บันทึกข้อความขอ
อนุมัติจัดประชุม
และบริการอาหาร
ว่าง 

15   

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
EN

G 

รหั
สฝ

่าย
EN

G 

งา
น 

EN
G 
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 2.9.4 ประสานการสั่งอาหารว่าง สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุม และโทรศัพท์
ประสานงานกับฝ่ายจัดบริการอาหารว่าง 
เพื่อสั่งจ านวนอาหารว่าง พร้อมแจ้งเวลา
และสถานท่ีจัดส่ง 

  2    

 2.9.5 จัดท าวาระการประชุม จัดท าระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้ ง
จัดพิมพ์เอกสาร เข้าเล่มการประชุม 

 ระเบียบวาระการ
ประชุม/เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุม 

30    

 2.9.6 ด าเนินการประชุม ประสานงานดูแลความเรียบร้อยระหว่าง
การประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นที่
ส าคัญ 

   3   

 2.9.7 เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อ
ส่งเบิกจ่าย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อาหารว่าง ใบ
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ใบบันทึกขอ
อนุมัติจัดประชุม 
 

 เอกสารหลักฐาน 5    

 2.9.8 สรุปรายงานการประชุม สรุปประเด็นส าคัญเพื่อรายงานการประชุม 
 

 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 

  1  

 2.9.9 แจ้งมติการประชุม(ถ้ามี) ด า เนินการแจ้ งมติการประ ชุ มไปยั ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

 มติที่ประชุม 15    

รวม 27 4 1  
ระยะเวลารวม 27 4 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 27 4 1  
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 
 

 กิจกรรมหลัก จัดประชุมตามภารกิจของผู้บริหาร 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก จัดประชุมตามภารกิจของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือจัดประชุมให้กับผู้บริหารตามภารกิจต่างๆ เพ่ือติดตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 จัดท าบันทึกเชิญประชุม 
 - พิมพ์หนังสือเชิญประชุม แจ้งวันเวลา สถานท่ีประชุม ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
      3.2 จองห้องประชุม 
 - ด าเนินการจองห้องประชุมในระบบ E-Office 
      3.3 ขออนุมัติจัดประชุมและบริการอาหารว่าง 
 - พิมพ์หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและบริการอาหารว่าง และด าเนินการส่งหนังสือในระบบ E-Office 
      3.4 ประสานการสั่งอาหารว่าง 

- สรุปยอดผู้เข้าร่วมประชุม และโทรศัพท์ประสานงานกับฝ่ายจัดบริการอาหารว่าง เพื่อสั่งจ านวนอาหารว่าง พร้อมแจ้งเวลาและสถานท่ีจัดส่ง 
      3.5 จัดท าวาระการประชุม 
 - จัดท าระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์เอกสาร เข้าเล่มการประชุม 
      3.6 ด าเนินการประชุม 
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 - ประสานงานดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม พร้อมทั้งจดบันทึกประเด็นท่ีส าคัญ 
3.7 เบิกจ่ายค่าอาหารว่าง 

- ด าเนินการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อส่งเบิกจ่าย ได้แก่ ใบแจ้งหนี้อาหารว่าง ใบรายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม ใบบันทึกขออนุมัติจัดประชุม 
3.8 สรุปรายงานการประชุม 

 - สรุปประเด็นส าคัญเพื่อรายงานการประชุม 
      3.9 แจ้งมติการประชุม(ถ้ามี) 
 - ด าเนินการแจ้งมติการประชุมไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป 
 
 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 27 นาท ี 4 

 
ชั่วโมง 1 วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

 
งานเลขานุการ 

ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  งานบริการเอกสารส าคัญ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.10งานบริการเอกสารส าคัญ  
หน่วยนับ : ครั้ง 
(ครั้ง/สัปดาห์) 
สถิติย้อนหลัง 1 ปี 

2.10.1 จัดท าแบบฟอร์มการขอรบัเอกสารส าคญั จัดพิมพ์แบบฟอร์มการขอรับเอกสาร
ส าคัญ ประกอบไปด้วย ช่ือ -สกุลผู้ รับ
เอกสาร รายละเอียดการขอรับเอกสารไป
ใช้ประกอบธุรกรรมใด วันที่ในการขอรับ
เอกสาร 
 

 แบบฟอร์มขอรับ
เอกสารส าคัญ 

2   

100 
 2.10.2 รับเรื่องจากผู้มาติดต่อพรอ้มให้กรอกแบบฟอร์ม

การขอรับเอกสารส าคัญ 
ผู้มาติดต่อประสานงานขอรับแบบฟอร์ม
พร้อมกรอกข้อมูลการขอเอกสารส าคัญ 
 

  2   

 2.10.3น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา น าแบบฟอร์มดังกล่าวเสนอผู้บริหารให้
ความเห็น 
 

  2   

 2.10.4ด าเนินการจัดท าเอกสารส าคัญให้ผู้มาติดต่อ ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าคญั  เอกสารส าคัญ 2    

รหั
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 2.10.5เสนอเอกสารส าคัญใหผู้้บรหิารลงนาม น าเอกสารส าคญัพร้อมแบบฟอรม์ที่กรอก
รายละเอียดแล้วเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อลง
นาม 
 

  1    

 2.10.6ประสานผูต้ิดต่อมารับเอกสารส าคญั ประสานงานติดต่อผู้ขอรับเอกสารให้มารับ
ไปด าเนินการต่อไป 
 

 เอกสารส าคัญที่ลง
นามแล้ว 

1 3   

รวม 10    
ระยะเวลารวม 10    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 10    
 
 

 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก งานบริการเอกสารส าคัญ 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก งานบริการเอกสารส าคัญ 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือบริการเอกสารส าคัญให้กับผู้รับบริการ โดยมีแบบฟอร์มการขอรับเอกสารที่ชัดเจน 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 จัดท าแบบฟอร์มการขอรับเอกสารส าคัญ 
 - จัดพิมพ์แบบฟอร์มการขอรับเอกสารส าคัญ ประกอบไปด้วยช่ือ-สกุลผู้รับเอกสาร รายละเอียดการขอรับเอกสารไปใช้ประกอบธุรกรรมใด วันที่ในการขอรับเอกสาร 

      3.2 รับเรื่องจากผู้มาติดต่อพร้อมให้กรอกแบบฟอร์มการขอรับเอกสารส าคัญ 

 - ผู้มาติดต่อประสานงานขอรับแบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลการขอเอกสารส าคัญ 

      3.3 น าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

 - น าแบบฟอร์มดังกล่าวเสนอผู้บริหารให้ความเห็น 
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      3.4 ด าเนินการจัดท าเอกสารส าคัญให้ผู้มาติดต่อ 
- ด าเนินการจัดเตรียมเอกสารส าคัญ 

      3.5 เสนอเอกสารส าคัญให้ผู้บริหารลงนาม 
 - น าเอกสารส าคัญพร้อมแบบฟอร์มที่กรอกรายละเอียดแล้วเสนอตอ่ผู้บริหารเพื่อลงนาม 

      3.6 ประสานผู้ติดต่อมารับเอกสารส าคัญ 
 - ประสานงานตดิต่อผู้ขอรบัเอกสารให้มารับไปด าเนินการต่อไป 

   
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 10 นาท ี 4 

 
ชั่วโมง 1 วัน 

 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลัก  รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.11รวบรวมสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าเดือนของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(12ครั้ง/ปี) 
 

2.11.1 ประสานขอข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีก ากับ
ดู แ ล  เ พื่ อ ข อข้ อ มู ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง าน
ประจ าเดือน 
 

 (ร่าง)รายงานผล
กา รด า เนิ น งาน
ประจ าเดือน 

3   

100 
 2.11.2 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดเรียง พิมพ์(ร่าง)รายงานผลการด า เนินงาน

ประจ าเดือน 
  5   

 2.11.3 น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบ น ารายงานเสนอผู้บริหารตรวจสอบและ
พิจารณาให้ความเห็น 

  5   

 2.11.4 จัดท าเอกสาร เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บรหิาร จึง
จัดท าเอกสาร จัดเรียง และเข้าเลม่เป็น
เอกสารประกอบการประชุม 

 ร ายงานผลการ
ด า เ นิ น ง า น
ประจ าเดือน 

20    

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
EN

G 

รหั
สฝ

่าย
EN

G 

งา
น 

EN
G 
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 2.11.5 ส่งเอกสาร น าเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวส่ง
ใหฝ้่ายเลขานุการเพื่อรวบรวมน าเข้าท่ี
ประชุมต่อไป 

 เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมรายงานผล
กา รด า เนิ น งาน
ประจ าเดือน 

2    

รวม 35    
ระยะเวลารวม 35    

รวมระยะเวลาทั้งหมด 35    
 
 

 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนของผู้บริหาร 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก รวบรวมสรุปผลการด าเนินงานประจ าเดือนของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือรวบรวมสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลประจ าเดือนของผู้บริหาร 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 ประสานขอข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 - ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานท่ีก ากับดูแล เพื่อขอข้อมูลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
      3.2 น าข้อมูลที่ได้มารวบรวมและจัดเรียง 
 - พิมพ์(ร่าง)รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน 
      3.3 น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบ 
 - น ารายงานเสนอผู้บริหารตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็น 
      3.4 จัดท าเอกสาร 

- เมื่อผ่านการพิจารณาจากผู้บริหาร จึงจัดท าเอกสาร จัดเรียง และเข้าเล่มเป็นเอกสารประกอบการประชุม 
      3.5 ส่งเอกสาร 
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 - น าเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวส่งให้ฝา่ยเลขานุการเพื่อรวบรวมน าเข้าที่ประชุมต่อไป 
 
   
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 35 นาท ี  ชั่วโมง  วัน 
 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 
 

งานเลขานุการ 
ชื่อ .........นางสาวปวีณา  ...............นามสกุล ..........ศรีบุญเรือง..................   รหัสเอกสาร JD –OC–SD - SC 
ฝ่าย .........เลขานุการ.......งาน ........เลขานุการ.......  กิจกรรมหลกั  งานจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ ...นางสาวน้ าทิพย์.... นามสกุล ....กลีบบัวบาน....   ต าแหน่ง ..เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป.... 
1. วัตถุประสงค ์

 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบขอบเขตหน้าที่งานที่ชัดเจน 
 

2. งานหลักที่รับผิดชอบ 
 

กิจกรรมหลกั กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลงานหลัก ระยะเวลาที่ใช้ 

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาท ี ชั่วโมง วัน 

2.12 งานจัดท าเอกสาร
ประกอบการบรรยายของผู้บริหาร 
หน่วยนับ : ครั้ง 
(24 ครั้ง/ปี) 

2.13.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บรหิาร รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจด
บันทึก เพื่อด าเนินการได้ถูกต้อง 

 ข้อมูล 5   

100  2.13.2 ค้นหาข้อมูลเพิม่เตมิ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายความชัดเจน
และความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท า
เอกสาร 

 ข้อมูลเพิ่มเติม    

 2.13.2 จัดพิมพ์เอกสารตามค าสั่ง ด าเนินการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ตามค าสั่งและ
ตามข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มเติม 

 (ร่าง)เอกสารการ
บรรยาย 

   

 2.13.3 น าเสนอเอกสารต่อผู้บรหิาร น าเสนอเอกสารที่พิมพ์แล้วต่อผู้บริหาร 
เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 

 เอกสารการ
บรรยายที่ผ่านการ
ตรวจสอบ 

2    

รหั
สห

น่ว
ยง

าน
EN

G 

รหั
สฝ

่าย
EN

G 

งา
น 

EN
G 
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 2.13.4 ด าเนินการตามทีไ่ด้รับมอบหมาย น า เอกสารที่ ผ่ านความเห็นชอบจาก
ผู้ บ ริ ห า ร ไปด า เ นิ นก ารตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายต่อไป 

 เอกสารการ
บรรยายที่สมบรูณ ์

5    

รวม 12 2   
ระยะเวลารวม 12 2   

รวมระยะเวลาทั้งหมด 12 2   
 
 

 
 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง) 

ต าแหน่ง  เลขานุการ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์) 

ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก งานจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายของผู้บริหาร 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง รหัสเอกสาร   WI - OC – SD – 02  
งาน เลขานุการ กิจกรรมหลัก งานจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายของผู้บริหาร 

ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ น.ส.น้ าทิพย์ นามสกุล กลีบบัวบาน ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้การจัดท าเอกสารประกอบการบรรยายเป็นไปด้วยความถูกต้องตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร 
   

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมตามระบบและวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับเรื่องตามค าสั่งจากผู้บริหาร 
 - รับค าสั่งการจากผู้บริหาร พร้อมทั้งจดบันทึก เพื่อด าเนินการได้ถูกต้อง 
      3.2 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 
 - ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายความชัดเจนและความถูกต้องครบถ้วนของการจัดท าเอกสาร 
      3.3 จัดพิมพ์เอกสารตามค าสั่ง 
 - ด าเนินการพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ตามค าสั่งและตามข้อมูลที่ค้นหาเพิ่มเติม 
      3.4 น าเสนอเอกสารต่อผู้บริหาร 

- น าเสนอเอกสารที่พิมพ์แล้วต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาตรวจสอบ 
      3.5 ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 - น าเอกสารที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บรหิารไปด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป 
  
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

 ทุก
หน่วยงาน 

  

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 12 นาท ี 2 ชั่วโมง  วัน 
 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

   

      
 

 

 

ลงนาม.นางสาวปวีณา  ศรีบญุเรือง. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....ผศ.ดร.บัณฑิต  ผังนริันดร์..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 

 
งานบุคลากร 
ช่ือ  นำงสำวปวีณำ     นามสกุล  ศรีบุญเรือง                             รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  บุคลำกร  กิจกรรมหลัก  กำรลงเวลำปฏิบัติงำน  ผู้บังคับบัญชา ระดบัฝ่าย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

การลงเวลาปฏิบัติงาน 

2.1 การลงเวลาปฏิบัติงาน 

2.1.1 ลงเวลาปฏิบัติงาน (สายวิชาการ) 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 

 

2.1.1.1จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงานสาย
วิชาการ 

จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันท า
การพร้อมสรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 แฟ้ม ใบลง เวลา
การปฏิบัติงาน 

5 

 

   

2.1.1.2 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล(4 ครั้ง : เดือน) บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการประจ าวันของ
บุคลากร 

48 โปรแกรม.xlsx 30    

2.1.1.3เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม น าใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230  5 

 

   

2.1.2.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้า
แฟ้มข้อมูล 

จัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดยจัด
เรียงล าดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ 

230 แฟ้มข้อมูลการลงเวลา
ปฏิบัติราชการสาย
วิชาการ 

5 

 

   

2.1.1.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าเดือนส่ง
กองบริหารงานบุคคล 

สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

12 สรุปการขาด ลา 
การมาสาย 

 1   
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

  

ระเวลา 45 1 -  

ระยะเวลารวม 30 2 19  

2.1.2 ลงเวลาปฏิบัติงาน (สายสนับสนุนวิชาการ) 

 

2.1.2.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติงาน จัดเตรียมแฟ้มใบลงเวลาปฏิบัติงานและจัดเก็บทุกวันท า
การพร้อมสรุปจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน 

230 แฟ้ม ใบลง เวลา
การปฏิบัติงาน 

5    

2.1.1.2 ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล(4 ครั้ง : เดือน) บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการประจ าวันของ
บุคลากร 

48 โปรแกรม.xlsx 30    

2.1.2.3เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม น าใบลงเวลาปฏิบัติงานเข้าแฟ้มเพื่อเสนอรองคณบดีฝ่าย
บริหารลงนาม 

230  5    

2.1.2.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้า
แฟ้มข้อมูล 

บันทึกข้อมูลการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการเข้าแฟ้มข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการโดย
จัดเรียงล าดับตามวัน เดือนปี พ.ศ.ของปีงบประมาณนั้นๆ 

230 ข้อมูลการลงเวลา
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิชาการ 

5    

2.1.1.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าเดือนส่ง
กองบริหารงานบุคคล 

สรุปข้อมูล การขาด ลา มาสาย ประจ าเดือนส่งกอง
บริหารงานบุคคล 

12 สรุปการขาด ลา 
การมาสาย 

 1   

รวม 45 1 -  

ระยะเวลารวม 30 2 19  

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 5 38  

 

 ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา ศรีบญุเรือง ) 

ต าแหน่ง  บุคลากร 
ผู้จัดท า 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม......................................
(อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ  

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 12  
งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) 

 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการลงเวลาปฏิบัติราชการ (สายวิชาการ) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงาน
ที่เก่ียวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 จัดเตรียมใบลงเวลาการปฏิบัติราชการส าหรับสายวิชาการ 
      3.2 เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนาม 
      3.3 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการในระบบ ERP 
      3.4 จัดเก็บข้อมูลการมาปฏิบัติราชการเข้าแฟ้มข้อมูล 
      3.5 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าเดือนส่งกองบริหารงานบุคคล 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

มีจ านวน 1 หน่วยงาน 
 

 

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 45 นาท ี 1 ชั่วโมง - วัน 
 
 
 
7. 

 
 
 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
 
 
จ านวน 

 
 
 
1 

 
 
 
ฉบับ 

 

 7.1  แบบฟอร์มการลงเวลา
ปฏิบัติงาน 

    

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม.นางสาวปวีณา    ศรีบุญเรอืง . ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



112 
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 5.14  การพิจารณาความดีความชอบ 
ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 

งานบุคลากร 
ช่ือ  นำงสำวปวีณำ    นามสกุล  ศรีบุญเรือง                                                      รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  บุคลำกร  กิจกรรมหลัก  กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ………………………………………………………………….                   
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1 ก า ร พิ จ า ร ณ า ค ว า ม ดี ค ว า ม ช อ บ 
(พนักงานวิทยาลัย) 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 

 

2.1.1 รับบันทึกจากผู้บริหาร  2  1    

2.1.2 ตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อ (พนักงาน
วิทยาลัย) 

น าข้อมูลรายชื่อของพนักงานวิทยาลัยมาตรวจสอบ 

1.ความถูกต้อง ครบถ้วน ของรายชื่อ 

2 คว ามถู ก ต้ อ งขอ ง
รายชื่อ 

10 

 

   

2.1.3น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบ 

น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยก าหนด 

2 ผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการในแต่
ละรอบการประเมิน 

  1 

 

  

2.1.4เสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้อง น าเสนอผู้บริหารตรวจสอบความถูกต้องหาก 

- ถูกต้องด าเนินการในขั้นต่อไป 
- ไม่ถูกต้องส่งกลับผู้เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข 

2 คว ามถู ก ต้ อ งขอ ง
ข้อมูล 

30    

2.1.5จัดท าประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
วิทยาลัย ของแต่ละรอบ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ ระบบ e – office  และแนบ
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานวิทยาลัย 
เสนออธิการบดีลงนาม 

2 - บันทึกข้อความ 

- ประกาศร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือน

10 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

ของพนักงาน
วิทยาลยั 

2.1.6จัดท าค าสั่งร้อยละการเลื่อนเงินเดือนของพนักงาน
วิทยาลัย ของแต่ละรอบ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  

e – office  และแนบประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือน
ของพนักงานวิทยาลัย เสนออธิการบดีลงนาม 

2 - บันทึกข้อความ 

- ค าสั่งร้อยละการ
เล่ือนเงินเดือนของ
พนักงานวิทยาลัย 

30 

 

 

 

  

รวม 21 1 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 42 2 2  

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง ) 

ต าแหน่ง  บุคลากร 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม......................................
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบวับาน) 

ต าแหน่ง หวัหน้าส านักงาน 
ผูค้วบคุม 

ลงนาม......................................
(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผูอ้นุมัติ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 14  
งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การพิจารณาความดีความชอบ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการการพิจารณาความดีความชอบ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในการพิจารณาความดีความชอบ 

 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการพิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 
      3.2 จัดท าบันทึกเชิญผู้บริหารประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน 
      3.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจงรายละเอียดของการการพิจารณาความดีความชอบ 
      3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) 
      3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการพิจารณาความดีความชอบ 
      3.6 คณบดีการพิจารณาความดีความชอบ 
      3.7 จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
      3.8 คณบดีสรุปผลการพิจารณาความดีความชอบ 
      3.9 จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
      3.10 ตรวจสอบผลการพิจารณาความดีความชอบ 
 
4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
5.1  กองบริหารงานบุคคล 

มีจ านวน 1 หน่วยงาน 
 

 

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 11 นาท ี 3 ชั่วโมง 1 วัน 
 
7. 

 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
จ านวน 

 
1 

 
ฉบับ 

 

 7.1  แบบการพิจารณาความดี
ความชอบ 

    

 

 

 

ลงนามนางสาวปวีณา    ศรีบุญเรอืง ….. ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
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ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 
 

 งานบุคลากร 
ช่ือ  นำงสำวปวีณำ   นามสกุล  ศรีบุญเรือง                          รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  บุคลำกร  กิจกรรมหลัก  กำรตรวจสอบและบันทกึกำรขำด ลำ มำสำย 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มา
สาย 

    - ลาป่วย 
    - ลากิจ 
    - ลาคลอดบุตร 
    - ลาพักผ่อน 
    - ลาบวช 
    - ลาไปเกณฑ์ทหาร 
    - ลาศึกษาต่อ 
    - ลาออก 
- หนว่ยนับ : ครั้ง 
- สถิติ  ย้อนหลัง 6 เดือน 
 

2.1.1รับเอกสารใบลาประเภท
ต่างๆ จากบุคลากรของวิทยาลัย                     

รับเอกสารใบลาทุกประเภท ดังนี้ 

 - ลาป่วย  
- ลากิจ 
- ลาคลอดบุตร 
- ลาพักผ่อน 
- ลาบวช 
- ลาไปเกณฑ์ทหาร 
- ลาศึกษาต่อ       
  - ลาออก 
 จากบุคลากรของคณะ 

690 ใบลาแต่ละประเภท 1 

   

 

 

 

 

 

 

2.1.2ตรวจสอบใบลาประเภท
ต่างๆ 

ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของ
บุคลากรและเขียนรายงานการลาเสนอต่อ
ผู้บริหารของวิทยาลัย ดังนี้ 

690 ความถูกต้องของข้อมูล 10 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

- ลาแต่ละประเภทประจ าปีงบประมาณ  
- สิทธิการลาแต่ละประเภท 
- จ านวนวันและจ านวนครั้งที่ลาไปแล้ว 
- รวมจ านวนวัน และจ านวนครั้งที่ลา 
- จ านวนวันลาที่คงเหลือ  

2.1.3 เสนอผู้บริหารลงนาม น าเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 690  1 

 

   

2.1.4บันทึกข้อมูลการลาแต่ละ
ประเภทลงในบัญชีรายชื่อการ
มาปฏฺบัติราชการ  

หลังจากใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการ
อนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกข้อมูลการลา
ของบุคลากรลงในบัญชีรายชื่อการมา
ปฏิบัติราชการ(รายวัน)ของบุคลากร 

690 บัญชีรายชื่อการมาปฏิบัติ
ราชการ 

5 

 

 

 

 

 

 

2.1.5จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร เ ข้ า
แฟ้มข้อมูล 

น า ใ บ ล า แ ต่ ล ะป ร ะ เ ภท จั ด เ ก็ บ เ ข้ า
แฟ้มข้อมูลโดยแยกแฟ้มข้อมูลการลาแตล่ะ
เภท 

690 แฟ้มข้อมูลการลาแต่ละ
ประเภท 

5 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 22    

รวมระยะเวลาทั้งหมด - 1 36  

 
ลงนาม........................................... 

(นางสาวปวีณา ศรีบุญเรือง ) 
ต าแหน่ง  บุคลากร 

ผู้จัดท า 
  

 ลงนาม......................................
(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
ผูอ้นุมัติ 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
 

 กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 02  
งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การตรวจสอบและบันทึกการขาด ลา มาสาย 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานตรวจสอบและบันทึก (การขาด ลา มาสาย) 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานตรวจสอบและบันทึก (การขาด ลา มาสาย) 

 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและบันทึก (การขาด ลา มาสาย) ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 รับเอกสารใบลาประเภทต่างๆ 
               รับเอกสารใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด จากบุคลากรของคณะ 
     3.2 ตรวจสอบใบลาประเภทต่างๆ 
          ตรวจสอบการลาแต่ละประเภทของบุคลากรและเขียนรายงานการลาเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 
- ลาแต่ละประเภทประจ าปีงบประมาณ  
     - สิทธิการลาแต่ละประเภท 
          - จ านวนวันและจ านวนครั้งที่ลาไปแล้ว 
 - รวมจ านวนวัน และจ านวนครั้งที่ลา 
 - จ านวนวันลาที่คงเหลือ 
     3.3 เสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
                น าเสนอใบลาประเภทต่างๆ ต่อผู้บริหาร 
     3.4 บันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภท 
     เมื่อใบลาประเภทต่างๆ ได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว จึงบันทึกข้อมูลการลาแต่ละประเภททะเบียนลงในระบบ ERP เพ่ือ
จัดเก็บเป็นทะเบียนประวัติของบุคลากรของคณะ    
 3.5 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มข้อมูล 
                น าใบลาแต่ละประเภทจัดเก็บเข้าแฟ้มข้อมูลโดยแยกแฟ้มข้อมูลการลาแต่ละเภท 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 
 
 
 

 

 
5. 

 
การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 
มีจ านวน 

 
- 

 
หน่วยงาน 

 

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 22 นาท ี - ชั่วโมง - วัน 
 
7. 

 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
จ านวน 

 
1 

 
ฉบับ 

 

 7.1  แบบฟอร์มใบลาประเภทต่างๆ 
 

    

 

ลงนาม นางสาวปวีณา    ศรีบุญเรอืง  ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 

 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณาหน้าที่งาน Job Description (JD) 

งานบุคคล                  
ช่ือ  นำงสำวปวีณำ    นามสกุล  ศรีบุญเรือง                                                            รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  บุคลำกร  กิจกรรมหลัก  งำนบริกำรฐำนข้อมูล ERP 
ผู้บังคับบัญชาระดับฝ่าย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
    1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
    1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

1.การสรุปข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์มการขอข้อมูล 1.รับบันทึกข้อความ และตรวจสอบการขอข้อมูล  36 บันทึกข้อความ 5    

2.ดึงข้อมูลจากในระบบ ERP  36 ไฟล์ข้อมูล/ 

ความถูกต้อง 

15    

3.จัดข้อมูลที่ได้มาจาก ERP ให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ EXCEL  36  2   

4.สรุปข้อมูล ตามแบบฟอร์มการขอข้อมูล  36   1   

5.จัดท าบันทึกข้อความ แนบฟอร์มการขอข้อมูลส่ง
หน่วยงานต้นเรื่อง 

 36  15    

รวม 35 3   

รวมระยะเวลา - 3 18  

2.การจัดท าฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านบุคลากร 1.รับหนังสือ และตรวจสอบรายละเอียดจาก กจ.มหาวิทยาลัย  2 บันทึกข้อความ 5    

3.ดึงข้อมูลบุคลากรจากระบบ ERP  2 ไฟล์ข้อมูล/ 20    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

4.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 1.กรณีสมบูรณ์ด าเนินการต่อ 

2.กรณีไม่สมบูรณ์ด าเนินการแก้ไข
ให้สมบูรรณ์ 

2 ความถูกต้อง  3   

   

รวม 25 3 -  

รวมระยะเวลา 50 6 -  

3.การให้บริการถาม-ตอบ ข้อมูลบุคลากร สมัครงานและ
อ่ืนๆ 

1.ให้บริการตอบ ข้อมูลบุคลากร สมัครงานและอื่นๆ 1.รับเรื่องการติดต่อ สอบถามทาง
โทรศัพท์ เดินทางมาสอบถามด้วย
ตนเอง 

2.ให้ค าปรึกษา ตอบค าถามข้อมูล
บุคลากรในสังกัด และหน่วยงานอื่น  
สมัครงานและอี่นๆ 

460  5    

        

รวม 5 - -  

รวมระยะเวลา 20 3 5  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 50 2 24  

                  
ลงนามนางสาวปวีณา    ศรีบุญเรือง ..     ลงนาม ...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..            ลงนาม....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน....    

                               (ต าแหน่ง งานบุคลากร)                          (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)                          (ต าแหน่ง  รองคณบดีฝา่ยบริหาร) 
                                           ผู้จัดท า                                  ผู้ควบคุม                            ผู้อนุมัต ิ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 กิจกรรมหลัก การบริการฐานข้อมูล ERP 
ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 08  
งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การบริการฐานข้อมูล ERP 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

 3.1 การสรุปข้อมูลบุคลากรตามแบบฟอร์ม 
     3.2 การจัดท าฐานข้อมูลอุดมศึกษาด้านบุคลากร 
 3.3  การให้บริการถาม-ตอบ ข้อมูลบุคลากรสมัครงานและอ่ืนๆ
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน - หน่วยงาน 
 

6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 5 นาท ี
 
7. 

 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
จ านวน 

 
1 

 
ฉบับ 

 7.1  แบบฟอร์มการขอข้อมูล    
 

ลงนามนางสาวปวีณา    ศรีบุญเรือง         ลงนาม นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..    ลงนาม.อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน....    
        (ต าแหนง่ งานบุคลากร)                          (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)                 (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายบริหาร) 
                  ผู้จัดท า                   ผู้ควบคุม            ผู้อนุมัต ิ 
 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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        ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 
 

งานบุคลากร 
ช่ือ  นำงสำวปวีณำ     นามสกุล  ศรีบุญเรือง                             รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  บุคลำกร  กิจกรรมหลัก  กำรประเมนิกำรปฏิบัติงำน   
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝา่ย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………………………………..………………………………. 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1การประเมินการปฏิบัติงาน 

 

2.1.1 สายวิชาการ 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 

 

2.1.1.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    

2.1.1.2 จัดท าบันทึกเชิญบุคลากรสายวชิาการประชุมชีแ้จง
เกี่ยวกบัการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  

e – office แจ้ งบุคลากรสายวิชาการเพื่ อชี้ แ จ ง
เกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมิน,แบบฟอร์มการประเมินและ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.3 จองห้องประชุมส าหรับชีแ้จงรายละเอียดของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ 

 e – office เพื่อจัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, 
แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุม
ส าหรับการ
ประชุมชี้แจงฯ 

5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.1.4 จัดประชุมบุคลากรสายวิชาการ จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายวิชาการเพื่อรับทราบ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2 - การประชุม 

- รายงานการ
ประชุม 

 3   

2.1.1.5จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มอี านาจการประเมินของสาย
วิชาการในระบบ ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของ
พนักงานแต่ละประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มี
อ านาจประเมิน 

 1   

2.1.1.6จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสายวิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์ค าสั่งเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

2 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
สายวิชาการ 

10    

2.1.1.7 จองห้องประชุมส าหรับคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ  

e–office เพื่ อ จั ด เตรี ยมส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอหัวหน้าส านักงาน
คณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุม
ส าหรับการ
ประเมิน 

5    

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ            e – office นัด
หมายคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.9คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
(สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสายวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   

2.1.1.10จัดท าบันทกึแจ้งบุคลากรด าเนนิการตรวจสอบ
ข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  
e – office แจ้ งบุคลากรสายวิชาการทราบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลง

2 ผลการยืนยัน
ตนเองหัวข้อการ

5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

การปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน 
แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และเสนอคณบดีลง
นาม 

จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติงาน 

2.1.1.11 จองหอ้งประชุมส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ 
 e – office เพื่อจัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงาน
คณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุม
ส าหรับประเมินฯ 

5    

2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผลการประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ          e –office เชิญ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายวิชาการเพื่อสรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควร
พัฒนา,แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.1.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ - คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานพร้อมทั้ งระบุจุดเด่น ,ข้อควรพัฒนา,
แผนการพัฒนา)  

2 - จุดเด่น, 
- ข้อควรพัฒนา 
- แผนการพัฒนา 
ของพนักงานสาย
วิชาการแต่ละคน 

 

 

 

 

  

1 

 

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการ
ปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ         e – office เพื่อ
ขอให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5    

2.1.1.15ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการ ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายวิชาการทุก
ประเภทพนักงาน 

- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งบุคลากรเพื่อยืนยันรับทราบ
ผลการเมิน 

2 ความถูกต้องของ
ผลการประเมนิ 

30    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

-  หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้ เกี่ยวข้อง/ฝ่าย
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

   - คณาจารย์ 

   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1.16จัดท าบันทกึแจ้งบุคลากรด าเนนิการยืนยันตนเอง
เพื่อรับทราบผลการประเมินการปฏบิัติราชการ 

-  พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  แจ้ง
พนักงานสายวิชาการด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อ
บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน 
“ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน สายวิชาการ”และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยัน
ตนเองหัวข้อ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.1.17สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ e – office  เพื่อแจ้งกอง
บริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการประเมินและ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน
สายวิชาการ 

5    

รวม 31 6 1  

2.1.2 สายสนับสนุนวิชาการ 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 

  

2.1.2.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    

2.1.2.2 จัดท าบันทึกเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ 

 e–office แจ้ งบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อชี้ แจง
เกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินและเสนอคณบดี
ลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.2.3 จองห้องประชุมส าหรับชีแ้จงรายละเอียดของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ 2 ห้องประชุม
ส าหรับการ
ประชุมชี้แจงฯ 

5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

 e – office  เพื่อจัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, 
แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอหัวหน้าส านักงานลงนาม 

2.1.2.4 ประชุมบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ จัดประชุมบุคลากรบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
รับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

2 - การประชุม 

- สรุปรายงานการ
ประชุม 

 3   

2.1.2.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของสาย
สนับสนุนวิชาการในระบบ ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของ
พนักงานแต่ละประเภท 

2 บัญชีรายชื่อผู้มี
อ านาจประเมิน 

30    

2.1.1.6จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการสายสนับสนุนวิชาการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินใส่ระบบ e – office  แนบไฟล์ค าสั่งเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

2 ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
สายสนับสนุน
วิชาการ 

10    

2.1.2.7 จองห้องประชุมส าหรับคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ 

 e – office  เพื่อจัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และเสนอหัวหน้าส านักงาน
คณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุม
ส าหรับการ
ประเมิน 

5    

2.1.1.8บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ 

e – office นัดคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.2.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏบิัติราชการ 
(สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 

- คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสายสนับสนุนวิชาการทั้งสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   

2.2.2.10จัดท าบันทกึแจ้งบุคลากรด าเนนิการตรวจสอบ
ข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏบิัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  

e – office แจ้ งบุคลากรสายวิชาการทราบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน “บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/
ประเมินภาระงาน สายวิชาการ” และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยัน
ตนเองหัวข้อการ
จัดท าข้อตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ 

5    

2.1.2.11 จองหอ้งประชุมส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ e – office  เพื่อ
จัดเตรียมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้องประชุม
ส าหรับประเมิน 

5    

2.1.1.12บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อสรุปผลการประเมิน  

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  

e–office เชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อ
สรุปผลการประเมิน (ระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,
แผนการพัฒนา) และเสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.2.13คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ คณะกรรมการร่วมกันสรุปผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการพร้อม
ทั้งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา, และแผนพัฒนา 

2 - จุดเด่น 

- ข้อควรพัฒนา 

- แผนพัฒนา 

ของพนักงานสาย
สนับสนุนแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.1.14บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการ
ปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ         e – office เพื่อ
ขอให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน
สายสนับสนุน
วิชาการ 

5    

2.1.2.15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท
พนักงาน 

- หากถูกต้องด าเนินการแจง้บุคลากรเพือ่ยนืยันรับทราบผลการ
เมิน 

-  หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้ เกี่ยวข้อง/ฝ่าย
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

   - พนักงานสายสนับสนุน 

   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของ
ผลการประเมิน 

30    

2.1.2.16 จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรด าเนินการยืนยันตนเอง
เพื่อรับทราบผลการประเมินการปฏบิัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ  

e – office แจ้งพนักงานสายวิชาการด าเนินการยืนยนั
ตนเองในหัวข้อบันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ในแบบประเมิน “ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน สายสนับสนุนวิชาการ”และ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการยืนยัน
ตนเองหัวข้อ
สรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

5    

2.1.2.17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล พิมพ์บันทึกขอ้ความใส่ระบบ            e – office 
เพื่อแจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการ
ประเมินและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5    

รวม 31 6 1  
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3 ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- สถิติ  2 ครั้ง / ปี 

  

2.1.3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหาร  2 บันทึกต้นเรื่อง 1    

2.1.3.2 จัดท าบันทึกเชิญผู้บริหาร (รองคณบดี) ประชุมชี้แจง
เกี่ยวกบัการประเมิน 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ 

 e–office แจ้ งผู้บริหาร (รองคณบดี )  เพื่อชี้ แจง
เกี่ยวกับรายละเอียด,แบบฟอร์ม ของการประเมินและ
เสนอคณบดีลงนาม 

2 บันทึกข้อความ 5    

2.1.3.3 จองห้องประชุมส าหรับชีแ้จงรายละเอียดของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จัดพิมพ์ใบจองห้องประชุมในระบบ  

e – office  เพื่อจัดเตรียมส าหรับชี้แจงรายละเอียด, 
แบบฟอร์ม ของการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอหัวหน้าส านักงานคณบดีลงนาม 

2 ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม
ส า ห รั บ ก า ร
ประชุมชี้แจงฯ 

5    

2.1.3.4 จัดประชุมผู้บริหาร (รองคณบดี) จัดประชุมบุคลากรผู้บริหาร       (รองคณบดี) เพื่อ
รับทราบรายละเอียด, แบบฟอร์ม ของการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

2 สรุปรายงานการ
ประชุม 

 1   

2.1.3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของผู้บริหาร 
(รองคณบดี) ในระบบ ERP 

- เข้าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบ ERP 
และจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินของผู้บริหาร              
(รองคณบดี) 

2 บัญชี ร ายชื่ อผู้ มี
อ านาจประเมิน 

20    

2.1.3.6 คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน) 

- คณบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร 
(รองคณบดี)ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะรอง 

2 ผลการประเมิน  1   

2.1.3.7จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลในหวัข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ   e – office แจ้งผู้บริหาร (รอง
คณบดี) ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
หัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ในแบบประเมิน 
“บันทึก/ ยืนยัน แบบข้อตกลง/ประเมินภาระงาน 
ผู้บริหาร” และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผ ล ก า ร ยื น ยั น
ตนเองหัวข้อการ
จั ด ท า ข้ อ ต ก ล ง
ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ 

5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.3.8 คณบดีสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ - คณบดีสรุปผลการประเมินผล   การปฏิบัติงานพร้อม
ทั้ งระบุจุดเด่น,ข้อควรพัฒนา,แผนพัฒนา) ของ
ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

2 จุ ด เ ด่ น , ข้ อ ควร
พั ฒ น า แ ล ะ
แผนพัฒนาของ
ผู้บริหาร 

 (รองคณบดี) 

  1  

2.1.3.9บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการ
ปฏิบัติราชการ 

พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ         e – office เพื่อ
ขอให้กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประมวลผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานและเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน
ส า ย ส นั บ ส นุ น
วิชาการ 

5    

2.1.2.10 ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รอง
คณบดี) 

ตรวจสอบผลการประเมินของผู้บริหาร (รองคณบดี) 

- หากถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) เพื่อยืนยัน
รับทราบผลการเมิน 

-  หากไม่ถูกต้องด าเนินการแจ้งผู้ เกี่ยวข้อง/ฝ่าย
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขข้อมูล 

   - ผู้บริหาร (รองคณบดี) 

   - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ความถูกต้องของ
ผลการประเมิน 

20    

2.1.2.11 จัดท าบันทึกแจ้งผู้บริหาร (รองคณบดี) ด าเนินการ
ยืนยันตนเองเพื่อรับทราบผลการประเมนิการปฏิบัติราชการ 

- พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ          e – office แจ้ง
พนักงานสายวิชาการด าเนินการยืนยันตนเองในหัวข้อ
บันทึกผลการประเมินการปฏิบัติงาน ในแบบประเมิน 
“ บันทึก/ปรับปรุงแบบสรุปผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร”และเสนอคณบดีลงนาม 

2 ผ ล ก า ร ยื น ยั น
ต น เ อ ง หั ว ข้ อ
ส รุ ป ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน 

5    
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้

สัดส่วน 
ความถี่ ปริมาณ/คุณภาพ นาที ชั่วโมง วัน 

2.1.2.12 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล พิมพ์บันทึกข้อความใส่ระบบ         e – office  เพื่อ
แจ้งกองบริหารงานบุคคลพร้อมแนบสรุปผลการ
ประเมินให้คณบดีลงนาม 

2 ผลการประเมิน 5    

รวม 10 3 1  

รวมระยะเวลาทั้งหมด 24 4 10  

                                                          

 

 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา ศรีบญุเรือง ) 

ต าแหน่ง  บุคลากร 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม...................................... 
(อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้อนุมัต ิ
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คู่มือการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

 
 กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – PN – 10  
งาน บุคลากร กิจกรรมหลัก การประเมินการปฏิบัติงาน  
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานในงานการประเมินการปฏิบัติงาน  
 1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจนในงานการประเมินการปฏิบัติงาน   

 
2. ขอบเขตงาน 
ครอบคลุมถึงระบบและวิธีการปฏิบัติงานในการประเมินการปฏิบัติงาน ตลอดจนหน่วยงานและผู้รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 

      3.1 รับบันทึกต้นเรื่องจากผู้บริหารคณะ 
      3.2 จัดท าบันทึกเชิญบุคลากรสายวิชาการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมิน 
      3.3 จองห้องประชุมส าหรับชี้แจงรายละเอียดของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      3.4 จัดประชุมบุคลากร 
      3.5 จัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจการประเมินในระบบ ERP 
      3.6 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการสายวิชาการ 
      3.7 จองห้องประชุมส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      3.8 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      3.9 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะการปฏิบัติงาน) 
      3.10 จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในหัวข้อท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
      3.11 จองห้องประชุมส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
      3.12 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือสรุปผลการประเมิน      
      3.13 คณะกรรมการร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
      3.14 บันทึกแจ้งกองบริหารงานบุคคลประมวลผลการปฏิบัติราชการ 
      3.15 ตรวจสอบผลการประเมินของบุคลากร 
      3.16 จัดท าบันทึกแจ้งบุคลากรด าเนินการยืนยันตนเองเพ่ือรับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
      3.17 สรุปผลการประเมินส่งกองบริหารงานบุคคล 
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4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 
 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
 

มีจ านวน - หน่วยงาน 
 

 

  
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน 31 นาท ี 5 ชั่วโมง 5 วัน 
 
7. 

 
แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

 
จ านวน 

 
1 

 
ฉบับ 

 

 7.1  แบบการประเมิน     
 

 

 

ลงนาม นางสาวปวีณา    ศรีบุญเรอืง . ลงนาม .....นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน....... ลงนาม ....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน..... 
(ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบุคคล ) (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน) (ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร) 

ผู้จัดท า ผู้ควบคุม ผู้อนุมัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 

 
                    งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ  นำงสำวปวีณำ     นามสกุล  ศรีบุญเรือง                             รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  ธุรกำรและสำรบรรณ  กิจกรรมหลัก  กำรจัดประชุม  ผู้บังคับบญัชา ระดับฝ่าย ช่ือ .......................... นามสกุล………………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้ สัดส่วน 

ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน  

2.1 การจัดประชุม 

- หนว่ยนับ : ครัง้ 

- ปฏิทินการประชุม 

 

2.1.1 จัดท าแผนการประชุมประจ าปี -  แผนก าหนดการ 30 

 

   

2.1.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง  132 ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ประชุม 

15    

2.1.3  จัดท าวาระการประชุม  12 วาระการประชุม  2   

2.1.4 จัดท าเอกสารการประชุม  12 เอกสารการประชุม  2   

2.1.5 นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม  12 ร า ย ชื่ อ ผู้ เ ข้ า
ประชุม 

 1 
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้ สัดส่วน 

ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน  

 2.1.6 จัดเตรียมอาหารว่าง สถานที่และอุปกรณ์ 
การประชุม 

- 12 อาหารว่าง ห้อง
ประชุมอุปกรณ์
โสตฯ ต่างๆ 

 1   

 2.1.7 การประชุม  12 จ ด บั น ทึ ก ก า ร
ประชุม 

 3   

2.1.8 จัดท าสรุปรายงานการประชุม - 12 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 

 4   

2.1.9 แจ้งมติทีประชุมแก่ผู้เกีย่วข้อง - 12 หนังสือราชการ
แจ้งมต ิ

30    

2.1.10 ติดตามผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติที่
ประชุม 

- 12  5    

        

รวม 20  2  

รวมระยะเวลาทั้งหมด   32  

 
 

 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา ศรีบญุเรือง ) 

ต าแหน่ง  งานธุรการและสารบรรณ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม......................................
(อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้อนุมัต ิ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 08  
งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลัก จัดประชุมอ านวยการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสามารถจัดการประชุมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุมประธานหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.2 

3.3 
3.4  

นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
จองสถานท่ีจอดรถ 
จัดท าเล่มเอกสารการประชุม 

 3.5 จัดส่งเล่มและระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ 
 3.6 จัดเก็บรายงานการประชุมในระบบ PDF/แฟ้มเอกสาร 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ...............2............... หน่วยงาน 
    5.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการภายนอก) 
    5.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย 
 
6. ใช้เวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .... ... นาที/ .............. ชั่วโมง/ .....32...... วนั  

 
 
 
 

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน .........4........แบบฟอร์ม 
    7.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญภายนอก 
    7.2 แบบฟอร์มหนังสือเชิญภายใน 
    7.3 แบบฟอร์มจองสถานที่จอดรถ 
    7.4 แบบฟอร์มจัดเก็บรายงานการประชุม  

 

 

   ลงนาม...นางสาวปวีณา    ศรีบญุเรือง ..     ลงนาม ...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน....         

      (ต าแหน่ง งานธุรการและสารบรรณ)                (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)                (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายบริหาร) 
                     ผู้จัดท า             ผู้ควบคุม          ผู้อนุมัต ิ 
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149 
 

 
ใบพรรณนาหน้าท่ีงาน Job Description (JD) 

 
                    งานธุรการและสารบรรณ 

ช่ือ  นำงสำวปวีณำ     นามสกุล  ศรีบุญเรือง                             รหัสเอกสาร JD - _ _ - _ _ - _ _ 
ฝ่าย บริหำรงำนทั่วไป  งาน  ธุรกำรและสำรบรรณ  กิจกรรมหลัก  กำรจัดประชุมผู้บริหำรวิทยำลัย  ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ช่ือ .......................... นามสกลุ………………….…………….  ต าแหน่ง ……………………………. 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพื่อก าหนดขอบเขตงานและความรับผิดชอบให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบขอบเขตหน้าที่งานท่ีชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร 
2. งานหลักที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้ สัดส่วน 

ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน  

2.1 การจัดประชุมผู้บริหารวิทยาลัย 

- หนว่ยนับ : ครั้ง 

- ปฏิทินการประชุม 

 

2.1.1 จัดท าแผนการประชุมประจ าปี   แผนก าหนดการ 30 

 

   

2.1.2 จัดท าหนังสือเชิญประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้อง  132 ห นั ง สื อ เ ชิ ญ
ประชุม 

15    

2.1.3  จัดท าวาระการประชุม  12 วาระการประชุม  2   

2.1.4 จัดท าเอกสารการประชุม  12 เอกสารการประชุม  2   

2.1.5 นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม  12 ร า ย ชื่ อ ผู้ เ ข้ า
ประชุม 

 1 

 

 

 

 

 2.1.6 จัดเตรียมอาหารว่าง สถานที่และอุปกรณ์ 
การประชุม 

 12 อาหารว่าง ห้อง
ประชุมอุปกรณ์
โสตฯ ต่างๆ 

 1   
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กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง รายละเอียดกิจกรรม 

ตัวชี้วดัผลงานหลัก ระยะเวลาทีใ่ช ้ สัดส่วน 

ความถี่ ปริมาณ/
คุณภาพ 

นาที ชั่วโมง วัน  

 2.1.7 การประชุม  12 จ ด บั น ทึ ก ก า ร
ประชุม 

 3   

2.1.8 จัดท าสรุปรายงานการประชุม - 12 ร า ย ง า น ก า ร
ประชุม 

 4   

2.1.9 แจ้งมติทีประชุมแก่ผู้เกีย่วข้อง - 12 หนังสือราชการ
แจ้งมต ิ

30    

2.1.10 ติดตามผู้รับผิดชอบด าเนินการตามมติที่
ประชุม 

- 12  5    

        

รวม 20  2  

รวมระยะเวลาทั้งหมด   32  

 
 

 
 

ลงนาม........................................... 
(นางสาวปวีณา ศรีบญุเรือง ) 

ต าแหน่ง  งานธุรการและสารบรรณ 
ผู้จัดท า 

 

ลงนาม...................................... 
(นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน 
ผู้ควบคุม 

ลงนาม......................................
(อาจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน) 

ต าแหน่ง รองคณบดฝี่ายบริหาร 
ผู้อนุมัต ิ
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กระบวนการปฏิบัติงาน Work Instructions (WI) 

ชื่อ นางสาวปวีณา   นามสกุล ศรีบุญเรือง  รหัสเอกสาร   CIM - GA – AM – 08  
งาน ธุรการและสารบรรณ กิจกรรมหลัก จัดประชุมอ านวยการ 
ผู้บังคับบัญชา ระดับฝ่าย ชื่อ อ.ปรเมษฐ์ นามสกุล แสงอ่อน ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสามารถจัดการประชุมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
 1.2 เพ่ือใช้เป็นวิธีการปฏิบัติงาน และศึกษาได้ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ 

 
2. ขอบเขตงาน 

ครอบคลุมวิธีการปฏิบัติงานได้ตามข้ันตอน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัติ (กิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 3.1 จัดท าหนังสือเชิญประชุมประธานหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้อง 
 3.2 

3.3 
3.4  

นัดหมาย และยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
จองสถานท่ีจอดรถ 
จัดท าเล่มเอกสารการประชุม 

 3.5 จัดส่งเล่มและระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการ 
 3.6 จัดเก็บรายงานการประชุมในระบบ PDF/แฟ้มเอกสาร 

 

4. ผังการด าเนินการ (Flow Chart) (เขียนอธิบายกิจกรรมรอง / รายละเอียด) 
 

 

 

 

5. การท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน มีจ านวน ...............2............... หน่วยงาน 
    5.1 บุคคลที่เกี่ยวข้อง (คณะกรรมการภายนอก) 
    5.2 พนักงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัย 
 
6. ใชเ้วลาในการปฏิบัติงานทั้งหมด จ านวน .... 5... นาที/ ........4...... ชั่วโมง/ .....1...... วัน  

7. แบบฟอร์มท่ีต้องใช้ จ านวน .........4........แบบฟอร์ม 
    7.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญภายนอก 
    7.2 แบบฟอร์มหนังสือเชิญภายใน 
    7.3 แบบฟอร์มจองสถานที่จอดรถ 
    7.4 แบบฟอร์มจัดเก็บรายงานการประชุม  

ดังเอกสารแนบ (Flow Chart) 
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ลงนาม...นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรือง..     ลงนาม ...นางสาวน้ าทิพย์  กลีบบัวบาน..    ลงนาม....อาจารย์ปรเมษฐ์  แสงอ่อน....         
      (ต าแหน่ง งานธุรการและสารบรรณ)              (ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงาน)                       (ต าแหน่ง  รองคณบดฝี่ายบริหาร) 
                     ผู้จัดท า              ผู้ควบคุม                   ผู้อนุมัต ิ 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์ม 
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