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1. ข้ันตอนและรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

1) ภาระงานภาพรวมการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญเพ่ือใหเลขานุการ ผูบริหารได

ทราบภาระงานท่ีตองปฏิบัติครบถวนสอดคลองกับบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

 การรับทราบขอมูลเบ้ืองตน 

1. ผูอำนวยการกอง มอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานใหเลขานุการผูบริหารทราบ 

2. แจงขอมูลผูบริหารมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

1)  อธิการบดี 

2) รองอธิการบดีฝายตาง ๆจำนวน 11 ฝาย ดังนี้ 

    - ฝายบริหาร 

    - ฝายการตางประเทศ 

    - ฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล 

    - ฝายการศึกษา 

- ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

- ฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ 

- ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

- ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

    - ฝายทรัพยากรบุคคล 

  - ฝายรักษาความปลอดภัย 

  - ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย 

3. เลขานุการผูบริหาร รับทราบขอมูล และศึกษาโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยพรอมภาพถายของผูบริหาร   

 การรับมอบหมายภาระงานท่ีเกี่ยวของ 

1. ผูอำนวยการกองวิเคราะหภาระงานท่ีจะมอบหมายใหเลขานุการ 

2. ภาระงานของเลขานุการในภาพรวม ประกอบดวย 

    2.1 สารบรรณ และการตรวจสอบเอกสาร   

    2.2 รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร PMR  (Program Monitoring Report : PMR) 

    2.3 การประสานงานและการบริการ  และ การนัดหมาย 

    2.4  การประชุม 

    2.5 การเงิน และการพัสดุ 

   2.6 ผลงานเชิงพัฒนา 

    



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

หนวยงาน งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง เลขท่ี ฉบับท่ี วันท่ีบังคับใช หนา 

เทคนิคการเปนเลขานุการท่ีดีของผูบริหาร ES-SP-08 1 1/06/63 2/9 

2.7  การวิเคราะหระบบการจัดการประสานงานและการบริการ การติดตามงานท่ีสามารถนำมาใชในงานสนับสนุนนโยบาย

ผูบริหารซ่ึงการดำเนินการตองมีการวิเคราะหรายละเอียดของขอมูล ความรับผิดชอบงานตั้งแตเริ่มกระบวนงานจน

สิ้นสุดกระบวนงาน มีการพัฒนาระบบงานเลขานุการผูบริหาร เพ่ือสนับสนุนนโยบายผูบริหาร ใหสอดคลองกับนโยบาย 

วิสัยทัศน พันธกิจ เและคานิยม 

 จัดทำขอตกลงในการปฏิบัติงาน 

1. ผูอำนวยการกองพิจารณาและมอบหมายงาน และจัดทำตัวชี้วัด 

2. ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3. เม่ือครบกำหนดรอบประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4. รับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติในแตละรอบการประเมิน เพ่ือประกอบการเลื่อนเงินเดือน การพิจารณาความดี

ความชอบอ่ืน ๆ 

 ผลงานเชิงพัฒนา 

ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเชิงพัฒนา เชน 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. คูมือการปฏิบัติงาน 

3. การวิเคราะหสภาพปญหาการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหาร 

4. วิจัยสถาบัน 

 สรุปผลการปฏิบัติงาน 

1. รายงานผลการปฏิบัติเลขานุการในภาพรวม  

2. เสนอผูอำนวยการกองรับทราบและพิจารณา 

3. นำผลการพิจารณาประกอบการพัฒนางาน ตนเอง ในครั้งตอไป 

 

2) การแตงกายใหเหมาะสมตามโอกาสตางๆ เพ่ือสะทอนภาพลักษณท่ีดี  

การแตงกายใหเหมาะสมตามโอกาสตางๆ สงผลตอภาพลักษณท่ีดีของเลขานุการและมหาวิทยาลัย โดยมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ       

          1. เลขานุการผูบริหารแตงกายเหมาะสมตามโอกาสตาง ๆ ไดรอยละ 95-100 

          2. สรางภาพลักษณท่ีดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกน   

 รับทราบขอมูลท่ีตองเขารวม 

          1. ผูอำนวยการกองแจงขอมูลในการเขารวมงาน 

          2. เลขานุการผูบริหารรับทราบขอมูล  

          3. รวมกันวางแผนการแตงกาย เสื้อผา หนาผมใหเหมาะสมกับงานในโอกาสตาง ๆ 
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 การเขารวมงาน พิธีการ/ไมพิธีการประชุม 

1) วิเคราะหงาน 

งานพิธีการ เชน 

- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

- งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติไทยและวัน

พอแหงชาติ 5 ธันวาคม ของทุกป  

- งานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี 9 ในโอกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 

- งานชื่นชมยินดีดวยไมตรีและขอบคุณ 

- งานมุฑิตาจิต 

- งานบุญสมมาบูชาน้ำ 

- ตักบาตร นุงซ่ิน วันศีล วันพระ 

- งานทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

- งานพิธีบวงสรวงศาลเจาพอมอดินแดง 

- งานแสดงความยินดีศิษยเกาดีเดน 

งานไมเปนพิธีการ เชน 

- งานประเพณีสงกรานต 

- งานเลี้ยงสังสรรคปใหม 

- งานกีฬาเชื่อมสัมพันธสำนักงานอธิการบดี 

- งานสัมมนากองบริหารงานกลาง 

- งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 

2) วางแผนการแตงกาย เชน เสื้อผาท่ีมี การเชาเสื้อผา และการยืมจากคณะหนวยงาน 

3) การเขารวมงานและการแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานภาพของงานนั้นๆ และวางตัวใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ี

ท่ีรับผิดชอบในแตละงาน 

 ประเมินผลการเขารวมงาน 

. ประชุมสรุปผลการเขารวม ในประเด็น ดังนี้ 

1)  การแตงกายท่ีเหมาะหรือไมอยางไร  

2) การแสดงพฤติกรรมและวางตัวใหเหมาะสมกับสถานภาพและบทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในแตละงาน   

3) นำขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการแตงกายและการวางตัวท่ีเหมาะสมในครั้งตอไป 
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2. ผังกระบวนการจัดการ  

2.1 ผังกระบวนการภาระงานภาพรวมการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร  
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/

ภาพประกอบ 

ผูรับผิดชอบ 

1.   

 

 

    

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ผูอำนวยการกอง 

มอบหมายนโยบายการปฏ ิบ ั ต ิ ง า น ให

เลขานุการผูบริหารทราบ 

2.แจงขอมูลผูบรหิารมหาวิทยาลยั 

ประกอบดวย 

1)  อธิการบด ี

2) รองอธิการบดีฝายตาง ๆจำนวน 11 

ฝาย ดังน้ี 

    2.1 ฝายบริหาร 

    2.2 ฝายการตางประเทศ 

    2.3 ฝายพัฒนา  มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

    2.4 ฝายการศึกษา 

    2.5 ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและ

สิ่งแวดลอม 

    2.6 ฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชน

สัมพันธ 

    2.7 ฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

    2.8 ฝายนวัตกรรมและวิสาหกิจ 

    2.9 ฝายทรัพยากรบุคคล 

    2.10 ฝายรักษาความปลอดภัย 

    2.11 ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยา

เขตหนองคาย 

3. เลขานุการผู บริหาร รับทราบขอมูล และ

ศึกษาโครงสรางการบริหารมหาวิทยาลัยพรอม

ภาพถายของผูบริหาร   

 

 

1. โครงสรางการบริหาร

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2. ภาระงานเลขานุการ

ผูบริหาร 

3. ภาพถายของผูบริหาร 

1. ผูอำนวยการ

กองเลขานุการ

ผูบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จุดเริ่มตน 

การรับทราบขอมูล

เบ้ืองตน 

A 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/

ภาพประกอบ 

ผูรับผิดชอบ 

3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.ผูอำนวยการกองวิเคราะห 

ภาระงานท่ีจะมอบหมายใหเลขานุการ 

2. ภาระงานของเลขาน ุการในภาพรวม 

ประกอบดวย 

   2.1 สารบรรณ และการตรวจสอบเอกสาร   

    2 . 2  ร า ย ง า น ก า ร ต ิ ด ต า ม ผ ลกา ร

ดำเน ินงานตามแผนย ุทธศาสตร   PMR  

(Program Monitoring Report : PMR) 

   2.3 การประสานงานและการบริการ  

และ การนัดหมาย 

   2.4  การประชุม 

   2.5 การเงิน และการพัสดุ 

   2.6 ผลงานเชิงพัฒนา 

   2.7 การว ิ เคราะห ระบบการจ ัดการ

ประสานงานและการบริการ การติดตาม

งานที ่สามารถนำมาใชในงานสนับสนุน

นโยบายผูบริหารซึ่งการดำเนินการตองมี

การวิเคราะหรายละเอียดของขอมูล ความ

รับผิดชอบงานตั ้งแตเริ ่มกระบวนงานจน

สิ้นสุดกระบวนงาน มีการพัฒนาระบบงาน

เลขานุการผูบริหาร เพื่อสนับสนุนนโยบาย

ผูบริหาร ใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน 

พันธกิจ เและคานิยม 

 

1. กฎ ระเบียบที่เกี ่ยวของ

กับภาระงานที่แสดงในบทท่ี 

3  

    1.1 ขอบังคับ

มหาวิทยาลยัขอนแกน วา

ดวย งานสารบรรณ พ.ศ. 

2561 

    1.2  ประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

(ฉบับท่ี  3673/2561) เรื่อง 

การเก็บรักษา การยืม และ

การทำลายหนังสือ  

     1.3 ประกาศ

มหาวิทยาลยัขอนแกน ฉบับ

ท่ี 864/2560 เรื่อง อัตรา

คาตอบแทนและเบ้ียประชุม

กรรมการ 

     1.4 พระราชกฤษฎีกา

คาใชจายเดินทางไปราชการ 

พ.ศ.2526 และเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548 (ฉบับ

ท่ี 8) พ.ศ.2553 

      1.5 ระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการ

เบิกคาใชจายในการเดินทาง

ไปราชการ พ.ศ.2550และ 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

เ ล ข า น ุ ก า ร

ผูบริหาร 

การรับมอบหมายภาระ

งานท่ีเก่ียวของ 

A 

B 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ/

ภาพประกอบ 

ผูรับผิดชอบ 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.ผ ู  อ ำ น ว ย ก า ร ก อ งพ ิ จ า ร ณ า แ ล ะ

มอบหมายงาน และจัดทำตัวช้ีวัด 

2.ปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.เมื่อครบกำหนดรอบ 

ประเมิน รายงานผลการปฏิบัติงาน 

4.รับทราบผลการ 

ประเมินผลการปฏิบัติในแตละรอบการ

ประเมิน เพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน 

การพิจารณาความดีความชอบอ่ืน ๆ 

1. ภาระงานประจำ 

2. ผลงานเชิงพัฒนา 

 

 

 

5.   ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานเชิงพัฒนา 

เชน 

1.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. คูมือการปฏิบัติงาน 

3. การวิเคราะหสภาพ 

ปญหาการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหาร 

4.วิจัยสถาบัน 

ผลงานเชิงพัฒนา  

6.   1.รายงานผลการ 

ปฏิบัติเลขานุการในภาพรวม  

2.เสนอผูอำนวยการ 

กองรับทราบและพิจารณา 

3.นำผลการพิจารณา 

ประกอบการพัฒนางาน ตนเอง ในครั้ง

ตอไป 

  

7.  

 

 

 

   

จัดทำขอตกลง 

ในการปฏิบัติงาน 

 

B      

ผลงานเชิงพัฒนา 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 

 จุดสิ้นสดุ 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

หนวยงาน งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง เลขท่ี ฉบับท่ี วันท่ีบังคับใช หนา 

เทคนิคการเปนเลขานุการท่ีดีของผูบริหาร ES-SP-08 1 1/06/63 7/9 

2.2 ผังกระบวนการแตงกายใหเหมาะสมตามโอกาสตางๆ สงผลตอภาพลักษณท่ีดีของเลขานุการและมหาวิทยาลัย 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน แนวปฏิบัติ/

ภาพประกอบ 

ผูรับผิดชอบ 

1. 

 

 

    

2. 

 

 

 

 

 

 1. ผูอำนวยการกองแจงขอมูลในการเขา

รวมงาน 

2. เลขานุการผูบริหารรับทราบขอมูล  

3. รวมกันวางแผนการแตงกาย เสือ้ผา หนา

ผมใหเหมาะสมกับงานในโอกาสตาง ๆ 

ตามภาพประกอบท่ี 1  

ภาพประกอบท่ี 2 

เลขานุการ 

3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. วิเคราะหงาน 

   1) งานพิธีการ เชน 

      1.1)  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

      1.2) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาตไิทยและวัน

พอแหงชาติ 5 ธันวาคม ของทุกป  

      1.3) งานพิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจาสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลท่ี 9 ในโอกาสเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 

      1.4) งานช่ืนชมยินดีดวยไมตรีและ

ขอบคุณ 

       1.5  งานมุฑิตาจิต 

       1.6 งานบุญสมมาบูชาน้ำ 

       1.7 ตักบาตร นุงซิ่น วันศีล วันพระ 

       1.8 งานทำบุญวันสถาปนา

มหาวิทยาลยั 

       1.9 งานพิธีบวงสรวงศาลเจาพอมอดิน

แดง 

       1.10 งานแสดงความยินดศีษิยเกา

ดีเดน 

 

  

 

 

 จุดเริ่มตน 

รับขอมูลงานท่ีตองเขา

รวม 

การเขา้รว่มงาน  

พิธีการ/ไม่พิธีการประชมุ 

 

A    



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

หนวยงาน งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง เลขท่ี ฉบับท่ี วันท่ีบังคับใช หนา 
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ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน แนวปฏิบัติ/

ภาพประกอบ 

ผูรับผิดชอบ 

     2) งานไมเปนพิธีการ เชน 

      2.1 งานประเพณีสงกรานต 

      2.2 งานเลี้ยงสังสรรคปใหม 

      2.3 งานกีฬาเช่ือมสัมพันธสำนักงาน

อธิการบด ี

      2.4 งานสัมมนากองบริหารงานกลาง 

      2.5 งานขอนแกนมาราธอนนานาชาต ิ

2. วางแผนการแตงกาย เชน เสื้อผาท่ีมี 

การเชาเสื้อผา และการยืมจากคณะ

หนวยงาน 

3. การเขารวมงานและการแสดง

พฤติกรรมใหเหมาะสมกับสถานภาพของ

งานน้ันๆ และวางตัวใหเหมาะสมกับ

บทบาทหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในแตละงาน 

  

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ประชุมสรปุผลการเขารวม ในประเด็น 

ดังน้ี 

    1) การแตงกายท่ีเหมาะหรือไมอยางไร  

     2) การแสดงพฤติกรรมใหเหมาะสม

กับสถานภาพของงานน้ันและวางตัวให

เหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีท่ีรับผดิชอบใน

แตละงาน   

 2. นำขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงการแตงกายและการวางตัวท่ี

เหมาะสมในครั้งตอไป  
 

  

8.  

 

 

    

 

 

 

 

การเขา้รว่มงาน  

พิธีการ/ไม่พิธีการประชมุ 

A    

ประเมินผลการเขา้รว่มงาน 

 จุดสิ้นสดุ 



 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

หนวยงาน งานสนับสนุนนโยบายผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่อง เลขท่ี ฉบับท่ี วันท่ีบังคับใช หนา 
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3. เอกสารอางอิง 

-  

 

4. แบบฟอรมท่ีใช (ถามี) 

-  

 

5. แหลงท่ีมา 

มิยาวดี  ละครขวา  (2562). เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน. คูมือการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหาร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เทคนิคการเปนเลขานุการท่ีดีของผูบริหารมหาวิทยาลัย, หนา 39-59. 
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