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คํานํา 
 

งานเลขานุการผูบริหาร เลขานุการผุบริหาร ผูชวยผูบริหาร หรือทีมเลขานุการ เปนงานท่ีมีบทบาท

สําคัญอยางยิ่งในทุก ๆ หนวยงาน ทําหนาท่ีเปนเหมือนมือขวาของผูบริหาร และเปนฟนเฟองท่ีขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานในแตละวันขององคกรใหเปนไปอยางราบรื่น เรียบรอย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เลขานุการท่ีดี

นั้นจะตองมีการพัฒนาตัวเองอยูตลอดเวลา ไมอยูนิ่ง พัฒนาตนเองเสมอท้ังเริ่องเทคโนโลยี มีความรับผิดชอบ

ตองานประจําและงานท่ีไดรับมอบหมายตองเต็ม 100 % ตรงตามท่ีนายคาดหวัง มีวิสัยทัศน รูจักบริหารงาน 

บริหารคน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถปรับตัวใหเขากับทุกสถานการณได และท่ีสําคัญตองมีวุฒิภาวะ

ทางอารมณคอนขางสูง ท้ัง IQ EQ ตาง ๆ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เนื่องจากเราตองติดตอกับผูคนมากมาย 

เม่ือกาวเขาสูยุคดิจิทัล 4.0 อยางปฏิเสธไมได ยุคท่ีความฉลาดของเทคโนโลยีจะทําใหอุปกรณตางๆ 

สื่อสาร และทํางานกันเองไดอยางอัตโนมัติ เทคโนโลยีถูกนํามาพัฒนาตอยอดเพ่ือลดบทบาทของมนุษย และ

เพ่ิมศักยภาพของมนุษยในการใชความคิดเพ่ือขามขีดจํากัด สรางสรรคพัฒนาสิ่งใหมๆ เทคโนโลยีและโลกดิจิทัล

มักไปไว และเคลื่อนท่ีไมมีหยุด องคกรจึงจําเปนตองปรับตัวใหทันตามเทรนด พัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอยอด

ธุรกิจบนการแขงขันท่ีรวดเร็วและรอบดาน (WICE Logistics, 2561) มหาวิทยาลัยขอนแกนเองก็ตอง

ปรับเปลี่ยนองคกรสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล เครื่องมือและอุปกรณการทํางาน ระบบสารสนเทศ การพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรจึงนับเปนเรื่องสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่ง รวมถึงวัฒนธรรมการทํางานของ

บุคลากร โดยเฉพาะเลขานุการผูบริหาร ซ่ึงถึงเปนกลุมตนแบบ จึงตองมีความพรอมท่ีจะกาวสูยุคดิจิทัล 

บุคลากรตองปรับเปลี่ยนและพัฒนาตัวเอง ใหมีศักยภาพสูงข้ึน จากบริการธรรมดาใหกลายเปน High Value 

Service เพ่ือความเปนมืออาชีพ ม่ันคง และยั่งยืน 

คูมือฉบับนี้จึงไดถูกจัดทําข้ึนเพ่ือเปนตัวชวยใหผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการในการประยุกตใชเครื่องมือ

ดิจิทัลออนไลนในการทํางาน และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนแรงผลักใหเลขานุการสามารถเปนตนแบบท่ีดีของ 

“เลขานุการยุคดิจิทัล 4.0” 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1. ความเปนมา ความจําเปน และความสําคัญ 

การบริหารกิจการของมหาวิทยาลยัขอนแกนใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ 

และคําสั่งของมหาวิทยาลัย รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย มีท้ังระบบการบริหารระดับ

มหาวิทยาลัย และระดับสวนงาน เชน  สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิทยาเขต 

คณะ วิทยาลัย สถาบัน และสํานัก และสวนงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ วิทยาลัย สถาบัน 

หรือสํานัก โดยใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจ

มีรองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดี หรือจะมีท้ังรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี ตามจํานวนท่ีสภา

มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือทําหนาท่ีและรับผิดชอบตามท่ีอธิการบดีมอบหมายก็ได (ตามมาตรา 9 มาตรา 32  

และ 37 แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558) การบริหารกิจการดังกลาวยอมมีงานภาระ

งานดานการบริหารจัดการ การประสานงาน และการบริการ และในการดําเนินงานของผูบริหาร

มหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปนตองมีผูชวยในการบริหารจัดการนัดหมาย อํานวยความสะดวก จัดการประชุม 

บริหารจัดการงานสารบรรณและธุรการ การเงินและการพัสดุ การบริหารโครงการ การเดินทางไปราชการ 

เพ่ือใหการบริหารกิจการของผูบริหารทุกระดับเปนดวยความราบรื่น และเปนท่ีพึงพอใจของผูบริหารและ

ผูรับบริการ โดยภาระงานดังกลาวจะตองมี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป เพ่ือทําหนาท่ีเปน เลขานุการผูบริหาร 

หรือท่ีเรียกท่ัวไปวา “หนาหองผูบริหาร” ในระดับอธิการบดี รองอธิการบดีฝายตาง ๆ และผูชวยอธิการบดีฝาย

ตาง ๆ ไดแก เลขานุการผูบริหารหองอธิการบดี ฝายบริหาร ฝายการตางประเทศ ฝายการศึกษา ฝายนวัตกรรม

และวิสาหกิจ ฝายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล ฝายวิจัยและบริการวิชาการ ฝายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขต

หนองคาย ฝายโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม ฝายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายรักษาความปลอดภัย และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย ซ่ึงตองมีความรับผิดชอบและสมรรถนะอยางสูง 

งานเลขานุการผูบริหาร ซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูชวยผูบริหาร และเปนฟนเฟองสําคัญท่ีขับเคลื่อนการ

ดําเนินงานในแตละวันของผูบริหารและองคกรใหเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และในการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2562-2566 สภามหาวิทยาลัยขอนแกนมีแนวนโยบายมุ ง เนนให

มหาวิทยาลัยขอนแกนเขาสูการเปน Digital Transformation การพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงดาน Digital 

Literacy จึงนับเปนเรื่องสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เลขานุการผูบริหาร จึงตองพัฒนาตนเองและมีเครื่องมือ

ดิจิทัลออนไลนเขามาชวยในการจัดการงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการจัดการขอมูลสารสนเทศท่ี

หลากหลายใหอยูในรูปแบบดิจิทัล เพ่ือใหเกิดความคลองตัว ตรวจสอบและเขาถึงขอมูลไดทุกท่ีทุกเวลา 

ประกอบดวย เอกสารท้ังหนังสือราชการ เอกสารประกอบวาระการประชุมเพ่ือรองรับการประชุมแบบไร
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กระดาษ และการติดตอประสานงานทางอีเมลในการสงเอกสารหรือเชิญประชุมกับบุคคลภายในและภายนอก

หนอยงานอยางมืออาชีพ ซ่ึงเปนบทบาทหนาท่ีหนึ่งของเลขานุการผูบริหารท่ีมีความจําเปนและสําคัญยิ่งท่ี

จะตองถายทอดประสบการณเปนลายลักษณอักษร เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหผูรับบริการไดรับทราบ 

และเพ่ือใหบุคคลอ่ืนสามารถปฏิบัติงานแทนได จากการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารท่ีผานมาถึงปจจุบัน พบ

ปญหาอุปสรรค ไดแก การใชทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองโดยเฉพาะกระดาษ การทํางานและจัดการขอมูลท่ีซํ้าซอน

และใชเวลามาก การขาดความรูในการติดตอประสานงานทางอีเมลแบบเฉพาะเจาะจงเพ่ือความปลอดภัยและ

สิทธิ์ความเปนสวนตัวของบุคคล การขาดพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน การขาดโอกาสหลายๆอยางท้ัง

การพัฒนาตนเองและอ่ืนๆ เนื่องจากภาระงานท่ีเยอะ ไมมีเวลา และตองปฏิบัติงานคนเดียว ภาวะความเครียด

ท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร การเปลี่ยนแปลงของกฏระเบียบตางๆ การแกไขปญหาเฉพาะหนาหรือ

ตัดสินใจในบางเรื่องแทนผูบริหาร รวมท้ังไมมีคูมือและข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของชัดเจน เปนตน 

จากความเปนมา ความจําเปน ความสําคัญ และปญหาอุปสรรคดังกลาว ในฐานะท่ีดํารงตําแหนง 

เจาหนา ท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ ท่ีรับผิดชอบและทําหนา ท่ีเลขานุการผูบริหารกลาง

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยตรง จึงมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนางานและประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลในการทํางาน 

และมีความสนใจท่ีจะทําคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ 

เพ่ือใหงานเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนมีการปฏิบัติงานและพัฒนางานในยุคดิจิทัลไดอยางมือ

อาชีพ เปน ตนแบบในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 4.0 รวมถึงเพ่ือเปนขอมูลในการอางอิงและใหความรูกับผูท่ี

สนใจ และเพ่ือใหเพ่ือนรวมงานหรือผูปฏิบัติงานแทนสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลถึง

ภาพลักษณท่ีดีตอมหาวิทยาลัยขอนแกนตอไป 

 

2. วัตถุประสงคของคูมือ 

1) เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงเก่ียวกับแนวทางการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนในการทํางาน

สําหรับเลขานุการผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) เพ่ือใหผูปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน  

 

3. ประโยชนท่ีไดรับ 

1) ใชเปนเอกสารอางอิงเก่ียวแนวทางการการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนในการทํางาน

สําหรับเลขานุการผูบริหาร กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2) ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันไดและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
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4. ขอบเขตของคูมือ 

เ นื่ อ ง จ ากภ า ร ะ ง าน  เ จ า หน า ท่ี บ ริ ห า ร ง าน ท่ั ว ไป  ท่ี ทํ า หน า ท่ี  เ ล ข านุ ก า ร ผู บ ริ ห า ร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีความหลากหลากกระบวนงาน เชน การวิเคราะห และการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ การ

อํานวยการศึกษาคนควาเอกสารการกลั่นกรองเรื่องกอนเสนอผูบริหารพิจารณา การบริหารจัดการเอกสาร การ

ประสานงาน การบริการ การนัดหมาย สารบรรณ การตอนรับผูมาติดตอผูบริหาร การจัดการประชุม การ

จัดเตรียมเอกสารการประชุม การจดรายงานการประชุม การอํานวยการความสะดวกภารกิจตางๆ เชน การ

จัดหาของท่ีระลึก การติดตอประสานบริษัท หางราน บุคลากร นักศึกษา การขอนุมัติเดินทางไปราชการท้ัง

ภายในและตางประเทศ การเงินและการพัสดุ รายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

PMR (Program Monitoring Report : PMR) การบริหารจัดการภารกิจและรายงานผลการดําเนินงานของ

ผูบริหาร การบริหารจัดการขอมูล รวมถึงการเปนเลขานุการผูบริหารท่ีดี และการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลมา

ชวยจัดการงานตางๆ ของเลขานุการใหมีประสิทธิภาพ เปนตน 

ฉะนั้น เพ่ือใหเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกนไดถายทอดประสบการณในการปฏิบัติงานให

ครบทุกกระบวนงาน เพ่ือการเผยแพรและประชาสัมพันธภาระงานดังกลาว ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดแบงภาระงานใหเลขานุการผูบริหารรับผิดชอบในการเขียนคูมือในแตละข้ันตอน

กระบวนงาน และในคูมือนี้ผูเขียนไดรับผิดชอบการเขียนคูมือปฏิบัติงานเก่ียวกับ “การประยุกตใชเครื่องมือ

ดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ” 

 

5. คําจํากัดความเบ้ืองตน 

มหาวิทยาลัย  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกนแกน 

กอง   หมายความวา กองบริหารงานกลาง 

งาน   หมายความวา งานเลขานุการผูบริหาร 

ผูบริหาร  หมายความวา ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย ไดแก อธิการบดี  

 รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี และท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย 

เลขานุการ หมายความวา เลขานุการผูบริหาร รวมถึงผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการอ่ืน 

เครื่องมือดิจิทัล หมายความวา โปรแกรมหรือแอพลิเคชั่นท่ีผูใชงานสามารถเขาถึงดวย 

 การเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอร แทบเล็ต  

 หรือสมารทโฟน 
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บทที่ 2 

โครงสรางองคกร และบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารระบบสารบรรณ 

การบริหารจัดการกลาง เลขานุการผูบริหาร และการบริหารยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน จําเปน

จะตองมีความเก่ียวของกับภาระงาน โดยเฉพาะดานเลขานุการผูบริหาร การดําเนินการตองสอดคลองกับ

โครงสรางองคกรและบทบาทหนาท่ี ดังนี้  

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม   

3. โครงสรางการบรหิารกองบริหารงานกลาง 

4. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 

1. ประวัติกองบริหารงานกลาง 

เ ม่ือป  พ.ศ .  2509 ได มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เ ก่ียว กับการแบ งส วนราชการของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยไดจัดตั้งสํานักงานอธิการบดี และกองกลางข้ึนพรอมกันนับแตบัดนั้นเปนตนมา โดย

การแบงสวนหนวยงานยอย แบงเปนแผนกตาง ๆ 5 แผนก คือ แผนกสารบรรณ แผนกการเจาหนาท่ี แผนก

คลัง แผนกบริการการศึกษา แผนกอาคารและสถานท่ีในเบื้องตนไมมีสํานักงานเปนการถาวร จึงใชอาคารคณะ

วิศวกรรมศาสตรเปนสํานักงานชั่วคราว จนถึงป พ.ศ. 2510 ตอมาในป พ.ศ. 2511 ไดยายท่ีทําการจากคณะ

วิศวกรรมศาสตร มาท่ีสํานักงานอธิการบดีจนถึงปจจุบัน และในป พ.ศ. 2517 สํานักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดกําหนดบทบาทหนาท่ีครอบคลุมถึง ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการวางแผน

พัฒนา ดานสวัสดิการของบุคลากร ตลอดจนสวัสดิการและกิจกรรมของนักศึกษา จึงมีการแบงสวนราชการของ

สํานักงานอธิการบดีออกเปน 5 หนวยงาน คือ กองกลาง กองสวัสดิการ กองบริการการศึกษา กองหองสมุด 

และศูนยเล้ียงสัตว ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมีการขยายตัวตามแผนพัฒนาในทุกดาน 

รวมถึงการปรับโครงสรางองคการ เพ่ือใหสอดคลองตองการเพ่ิมประสิทธิภาพใหสามารถสนับสนุนการบริหาร

จัดการในภารกิจตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย และกองกลางก็เปนหนวยงานกลางท่ีสนับสนุนการบริหารงานของ

ผูบริหาร และประสานงานอํานวยความสะดวก และสนับสนุนคณะศูนย สถาบัน สํานัก และหนวยงานตาง ๆ 

ใหปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกองกลางมีหนวยงานในสังกัด จํานวน 5 งาน คือ งานสารบรรณ 

งานบริหารงานท่ัวไป งานเลขานุการผูบริหาร งานประสานงานมหาวิทยาลัย งานบริการยานพาหนะ 
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ตอมาในป พ.ศ. 2558 เม่ือมหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับเปลี่ยนสถานภาพ เปนมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ และตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนาท่ี 25 

เลม 732 ท่ี 66 ก.ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2558 จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัต ิ

เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแกนไดออกประกาศ (ฉบับท่ี 313/2561) ลงวันท่ี 

12  กุมภาพันธ 2561  วาดวย เรื่อง การแบงหนวยงานยอยของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี ตาม

เอกสารแนบทายประกาศ (ฉบับท่ี 313/2561)และเพ่ือใหการดําเนินของกองกลางสอดคลองและรองรับ

นโยบายดังกลาวของผูบริหาร กองกลางจึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและระบบบริหารงานตลอดจนปรับเปลี่ยน

ชื่อใหสอดคลองกับภารกิจเปน “กองบริหารงานกลาง” ประกอบดวย 4 งาน ดังนี ้

1. งานสารบรรณ 

2. งานบริการกลาง 

3. งานบริการยานพาหนะ 

4. งานเลขานุการผูบริหาร 

 

2. วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

2.1  วิสัยทัศน  

“เปนหนวยงานใหบริการกลางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนางานบริการสูมาตรฐาน

คุณภาพ 

2.2  พันธกิจ 

1. บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของมหาวิทยาลัย   

2. บริการผลิตเอกสารของสํานักงานอธิการบดี  

3. บริการระบบไปรษณียของสํานักงานอธิการบดี   

4. บริหารจัดการการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร 

5. สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจผูบริหารมหาวิทยาลัย  (เลขานุการผูบริหาร) 

6. บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี  

7. สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมสนับสนุนจรรยาบรรณของบุคลากร สํานักงาน

อธิการบดี  

8. สนับสนนุระบบสารสนเทศดานการบริหาร และบริการของสํานักงานอธิการบดี   

9. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ กรุงเทพมหานคร   

10. สนับสนนุกิจการสภาพนักงาน   
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11. บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย   

12. บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

13. บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และ

การบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

2.3  คานิยม 

TEAM 

Trust : สรางความเชื่อม่ัน และไววางใจใหกับผูรับบริการ 

โดยบริการดวยความเต็มใจ สะดวก รวดเร็ว ยืดหยุนผอนปรน  

ปฏิบัติอยางเปนธรรมเทาเทียม และรับฟงเสียงจากผูรับบริการ 

Efficiency : มุงปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพอยางเต็มความสามารถ 

ดวยความตั้งใจใหเกิดผลในทางท่ีดีกวาเสมอโดยมุงเนนลดการสูญเสีย 

ทรัพยากรในทุกๆ ดาน 

Attitude : มีทัศนคติท่ีดีตอการบริหารงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

                        โดยพรอมท่ีจะรวมขับเคลื่อนพันธกิจในความรับผิดชอบใหบรรลุ 

เปาประสงคท่ีมหาวิทยาลัยตั้งไว 

Manpower : ใหความสําคัญตอคุณคาของบุคลากร 

โดยยึดม่ันวาทรัพยากรมนุษยเปนสมบัติท่ีมีคาท่ีสุด จัดสรรใหปฏิบัติงานตามความรู 

ความสามารถ จัดใหไดรับการฝกฝน พัฒนาอยางตอเนื่อง เอาใจใสดูแลดวย

สวัสดิการ และผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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3. โครงสรางการบริหารงานกองบริหารกลาง 

3.1  โครงสรางการบริหารกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังท่ีปรากฏในภาพท่ี 1 ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรางการบริหารกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ท่ีมา : กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน  

1) บริหารจัดการ การบริการ

อาคาร สถานทีข่องสํานักงาน

อธิการบดี       

2)  สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร 

และสงเสริมสนับสนุน

จรรยาบรรณของบุคลากร

สํานักงานอธกิารบดี        
 

 

 

 

 

 

 

1) บริหารจัดการระบบสาร

บรรณและระบบเอกสาร

ของมหาวิทยาลัย 

2) บริการผลิตเอกสารของ

สํานักงานอธกิารบดี 

3) บริการระบบ

ไปรษณียภัณฑของ

สํานักงานอธกิารบดี 

4) บริหารจัดการการ

ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร 

 

1) บริหารจัดการระบบ

บริการยานพาหนะ  

  และระบบขนสงมวลชน

ของมหาวิทยาลัย 

2) ตรวจสอบ ซอม

บํารุงรักษายานพาหนะ

ของมหาวิทยาลัย 

 

1) สนับสนุนดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรของฝายบริหาร

มหาวิทยาลัย 

2) สนับสนุนภารกจิ

โครงการ กิจกรรมหรืองาน

เชิงนโยบายของฝาย

บริหารมหาวิทยาลัย 

3)  ประสานการรายงาน 

ติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร ของ

ฝายบริหารมหาวิทยาลัย  

4) บริหารจัดการทั่วไป เชน 

ประสานการบริการ สาร

บรรณ การตรวจสอบ

เอกสาร การนัดหมาย การ

ประชุม การเงิน และการ

พัสดุ ของฝายบริหาร

  

งานบริการยานพาหนะ งานเลขานุการผูบริหาร งานบริการกลาง งานสารบรรณ 

หนวยสนับสนุนดําเนินงาน

ของกองบริหารงานกลาง 

และการดําเนินงานตาม

 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน 

รองอธิการบดี  

ผูอํานวยการกองบริหารงานกลาง 
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    3.2  โครงสรางอัตรากําลัง กองบริหารงานกลาง มหาวิยาลัยขอนแกน ดังท่ีปรากฏในภาพท่ี 2 ดังนี้ 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2  โครงสรางอัตรากําลัง กองบริหารงานกลาง มหาวิยาลัยขอนแกน 

(ท่ีมา : กองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน) 

 

 

 

  

    

 

มหาวิยาลัยขอนแกน 

 

กองบริหารงานกลาง (64) 

) 

กองบริหารงานกลาง (1) 

 

นักวิเคราะหนโยบายและ

แผนชํานาญการพิเศษ 

                                 

งานสารบรรณ 

(16)  

 

กองบริหารงานกลาง 

(15) 

งานบริการยานพาหนะ 

(18)  

งานเลขานุการผูบริหาร 

(13) 

1. จ.บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ

พิเศษ 1  

2. จ.บริหารงานทั่วไป ชาํนาญการ 3                  

3. จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 4 

4. จ.บริหารงานทั่วไป (ชัว่คราว) 2  

5. พนักงานธุรการ 2                                                                                

6. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ปฏิบัติการ 1 

7. พนักงานโสตทัศนศึกษา 

(ชั่วคราว) 1  

8. ชางเทคนิค (ชั่วคราว) 1                             

1. จ.บริหารงานท่ัวไป ชาํนาญการ 2            

2. จ.บริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 1             

3. จ.บริหารงานทั่วไป (ชัว่คราว) 2  

4. พนักงานธุรการ ชํานาญงาน 2                        

5. พนักงานธุรการ 2  

6. พนักงานธุรการ (ชั่วคราว) 2 

7. พนักงานบริการเอกสาร 

ปฏิบัติการ 2               

8. คนงาน (ชั่วคราว) 3              

1. จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 2  

2. พนักงานธุรการ       

(ลูกจางประจาํ ส 4) 1 

3. พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาด

กลาง 1                       

4. พนักงานขับรถ 2 

5. พนักงานขับรถ    

(ลูกจางประจาํ) 8 

6. พนักงานขับรถ (ชัว่คราว) 4 

 

1. จ.บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 13 
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4. บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

4.1  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกองบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

กองบริหารงานกลาง มีบทบาทหนาท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการระบบสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

ระบบเอกสารของผูบริหารมหาวิทยาลัย บริการผลิตเอกสารของสํานักงานอธิการบดี บริการระบบไปรษณีย

ของสํานักงานอธิการบดี บริหารจัดการการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร บริหารจัดการการ

บริการอาคารสถานท่ีของสํานักงานอธิการบดี สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร สนับสนุนระบบสารสนเทศดานการ

บริหารและบริการของสํานักงานอธิการบดี สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ 

กรุงเทพมหานคร บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของมหาวิทยาลัย สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน 

บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะ บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ

ตรวจสอบ การบํารุงรักษายานพาหนะของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร

มหาวิทยาลยั ตามบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละงาน และจํานวนบคุลากร ดังท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบในแตละงานและจํานวนบุคลากรกองบริหารงานกลาง มหาวิทาลัย

ขอนแกน  

ชื่อสวนงาน/หนวยงาน ขอบเขตงาน จํานวนบุคคลากร 

กองบริหารงานกลาง สงเสริม กํากับ ดูแล พัฒนางานและบุคลากรภายใตสังกัดกอง

บริหารงานกลาง จําแนกโครงสรางงานเปนจํานวน 4 งาน 

ดังนี้ คือ งานสารบรรณ  งานบริการกลาง  งานบริการ

ยานพาหนะ และงานเลขานุการผูบริหาร ตลอดจนการบริหาร

จัดการโครงการ กิจกรรม ใหสอดคลองยุทธศาสตรการบริหาร

มหาวิทยาลัย  

1 ราย 

โครงการแบงปน สานฝน รวมกันพัฒนากองบริหารงานกลาง 1 ราย 

1. งานสารบรรณ 1) บริหารจัดการระบบสารบรรณและระบบเอกสารของ

มหาวิทยาลัย 

2) ใหบริการรับสงหนังสือราชการท้ังหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยผานระบบ KKUDMS 

3) บริการผลิตเอกสารของสํานักงานอธิการบดี 

4) ใหบริการผลิตเอกสารกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยใช

บริการผานระบบบริการผลิตเอกสารออนไลน 

5) บริการระบบไปรษณียของสํานักงานอธิการบดี 

16 ราย 
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ชื่อสวนงาน/หนวยงาน ขอบเขตงาน จํานวนบุคคลากร 

6) ใหบริการรับและฝากสงไปรษณียภัณฑของหนวยงาน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 

2. งานบริการกลาง 1) บริหารจัดการการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติขอมูล

ขาวสาร 

2) ใหบริการขอมูลขาวสารของภาครัฐ 

3) บริหารจัดการการบริการอาคารสถานท่ีของสํานักงาน

อธิการบดี 

4) ใหบริการหองประชุมอาคารสิริคุณากร ผานระบบจอง

หองประชุมออนไลน 

5) ใหบริการบันทึกภาพ เผยแพรภาพ และขอมูลการใช

บริการหองประชุม 

6) กํากับดูแล ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม ความสะอาดและซอม

บํารุง อาคารสํานักงานอธิการบดี 

7) สรางเสริมวัฒนธรรมองคกร และสงเสริมสนับสนุน

จรรยาบรรณของบุคลากร สํานักงานอธิการบดี 

8) ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานดานสงเสริมและสนับสนุน

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกนประจําป มีการถายทอดแผน

ดังกลาวในวาระการประชุม เปนตน 

9) สนับสนนุระบบสารสนเทศดานการบริหาร และบริการ

ของสํานักงานอธิการบดี 

10) มีการรวบรวมขอมูล สาระสําคัญ และจัดหมวดหมู เพ่ือ

ความสะดวกในการคนหา พรอมนําเขาสูระบบสารสนเทศ

เพ่ือการบริหารและบริการตางๆ 

11) สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยและภารกิจผูบริหาร ณ 

กรุงเทพมหานคร 

12) สนับสนุนภารกิจผูบริหารมหาวิทยาลัย ณ 

กรุงเทพมหานคร 

15 ราย 
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ชื่อสวนงาน/หนวยงาน ขอบเขตงาน จํานวนบุคคลากร 

13) บริการผูบริหาร คณะหนวยงาน และบุคลากร ในการ/

เปนผูแทนมหาวิทยาลัยดําเนินธุรกรรมตาง ๆ ณ 

กรุงเทพมหานคร 

14) บริการประสานงานการจัดทําหนังสือเดินทางกับสถานทูต

ตาง 

15) สนับสนุนกิจการสภาพนักงาน 

16) ใหบริการขอมูลขาวสารในการดําเนินงานและสนับสนุน

ภารกิจของสภาพนักงาน  เชน จัดประชุมสภา 

17) พนักงาน ประชาสัมพันธขาวสาร เปนตน 

18) ดําเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงาน 

19) บริหารจัดการการจัดกิจกรรม และพิธีการของ

มหาวิทยาลัย 

20) วางแผน ดําเนินการจัดงาน จัดเตรียมอุปกรณ สถานท่ีใน

การจัดพิธีกิจกรรม ประชาสัมพันธ/ กิจกรรม 

3. งานบริการยานพาหนะ 

 

1) บริหารจัดการระบบบริการยานพาหนะของมหาวิทยาลัย 

2) บริการยานพาหนะกลาง ท้ังภายใน และภายนอก 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผานระบบจองรถออนไลน 

3) ตรวจสอบ ติดตาม และการบํารุงรักษายานพาหนะของ

มหาวิทยาลัย กอนออกใหบริการ 

4) บริหารจัดการระบบขนสงมวลชนของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการตรวจสอบ การติดตาม และการบํารุงรักษา

ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

5) การกํากับ ติดตาม การใหบริการรถขนสงมวลชน (KST) 

ตามขอกําหนดในสัญญา 

6) วิเคราะห วางแผนเสนทางเดินรถ และจัดสรรรถเพ่ือให

บริการ.ในเสนทาง 

7) ประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 
 

18 ราย 
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ชื่อสวนงาน/หนวยงาน ขอบเขตงาน จํานวนบุคคลากร 

4.งานเลขานุการผูบริหาร 1) การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประกอบการวางแผนการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับงานเลขานุการของผูบริหาร 

2) การอํานวยความสะดวก ประสานงาน การบริการ และ

การจัดการนัดหมายผูบริหาร 

3) การบริหารจัดการเอกสาร และการกลั่นกรองเรื่องกอน

เสนอผูบริหาร 

4) การขออนุมัติไปราชการท้ังในและนอกประเทศของ

ผูบริหาร 

5) การตอนรับผูมาติดตอราชการของผูบริหาร 

6) การบริหารจดัการงบประมาณ 

7) การบริหารจัดการประชุมของผูบริหาร 

8) การเบิกจายคาโทรศัพท และจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ

ของผูบริหาร 

13 ราย 

รวมบุคลากรท้ังส้ิน 64 ราย 

 

 

4.2  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ (ผูเขียน

คูมือ) 

ปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ท่ีตองใชความรู

ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเก่ียวกับงานดานเลขานุการผูบริหาร โดยมีขอบเขตงาน

คอนขางกวางเก่ียวกับดานเลขานุการผูบริหาร ประกอบดวย การดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผน

ยุทธศาสตร การจัดการนัดหมายผูบริหาร งานสารบรรณ จัดการประชุม การเงินและพัสดุ การประสานงาน 

และการบริการ รวมถึงการพัฒนางานในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และการถายทอดความรูในการ

ปฏิบัติงาน 

โดยมีภาระหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (ระดับปฏิบัติการ) ดังนี้ 
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ดานการปฏิบัติการ  

1) การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

1.1) งานบริหารงาน/กิจกรรม/โครงการและงบประมาณตามแผนงบประมาณประจําป 

1.1.1) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการดําเนินโครงการทุกโคงการ และจัดทําปฏิทินการ

ดําเนินงาน และดําเนินการตามแผน 

1.1.2) ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับการจัดทําแผนการดําเนินโครงการ และจัดทํา

กระบวนงานหรือแผนการดําเนนิงานรายกิจกรรม/โครงการ 

1.1.3) การกํากับ ติดตามการใชจายงบประมาณตามแผนกิจกรรม/โครงการของฝาย คุม

ยอดงบประมาณหลักการและเบิกจาย เ พ่ือใหสามารถกํากับการใชจ าย

งบประมาณตามแผนโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีจัดการจัดเก็บเอกสาร

ขออนุมัติหลักการและเบิกจายตามแผนงบประมาณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

1.1.4) จัดประชุมเตรียมงาน/กิจกรรม/โครงการ และมอบหมายผูรับผิดชอบ 

1.1.5) เปนผูประสานงานหลักในการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการตามนโยบายของ

ผูบริหาร 

1.2) งานรายงานผลการดําเนินงานผูบริหาร  

1.2.1) ศึกษา รวบรวมขอมูล และจัดทําสรุปรายงานกิจกรรมการดําเนินงานสําคัญของ

ผูบริหารเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปนขอมูลอางอิง 

1.2.2) ศึกษา รวบรวมขอมูล และประสานงานหนวยงานภายใตบังคับบัญชา ในการ

รายงานผลการดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของ รวมท้ังกํากับ ติดตาม 

และรวมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปของ

มหาวิทยาลัย (PMR) 

1.3) ฝายเลขานุการในการดําเนินการตามกิจกรรม/งานประจําของผูบริหาร 

ประกอบดวย การสรรหาผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลพระธาตุพนมทองคํา 

การดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

1.3.1) จัดทําปฏิทินการดําเนินงานหรือคูมือการดําเนินงาน และขอความเห็นชอบตอ

คณะกรรมการ 

1.3.2) จัดประชุมคณะกรรมการ จัดทําหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม 

เอกสารประกอบวาระการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม 

1.3.3) ขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการดําเนินงาน และขออนุมัติเบิกคาใชจายหลัง

สิ้นสุดงานฝายพิธีการ 

1.3.4) หลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จัดสงขอมูลประวัติและผลงาน พรอมคําประกาศ
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เกียรติคุณของบุคคลท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ

นําไปใชเปนขอมูลอางอิง 

1.3.5) เปนผูประสานงานหลักของกิจกรรม/โครงการ 

1.4) งาน/โครงการเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 

1.4.1) รวบรวมขอมูล ศึกษาวิเคราะหเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ การดําเนินงานใน

สวนตางๆ และจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ เสนอผูบริหารพิจารณาให

ความเห็นชอบ 

1.4.2) จัดประชุมเตรียมงาน จัดทําวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม เพ่ือ

มอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละดาน 

1.4.3) กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน 

2) การจัดการนัดหมายผูบริหาร 

2.1) บันทึกนัดหมาย โดยเฉลี่ยปละประมาณ 2,500 กิจกรรม 

2.2) ใชระบบนัดหมายออนไลน Google Calendar ในการจัดการลงตารางนัดหมายให

ผูบริหารอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือไมใหเกิดการซํ้าซอน มีระบบแจงเตือนใหผูบริหารทราบ 

2.3) ลงนัดในตารางนัด โดยใสรายละเอียดเรื่องท่ีจะประชุมใหชัดเจน วันท่ี เวลา และสถานท่ีใน

การประชุม และท่ีสําคัญคือ ชื่อและเบอรโทรผูประสานงาน 

2.4) ประสานยืนยันนัดหมายกับผูเก่ียวของ เพ่ือเตรียมความเรียบรอย ลวงหนาอยางนอย 3 วัน 

2.5) จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม หรือขอมูลท่ีเก่ียวของประกอบ

นัดหมายของผูบริหาร ลวงหนาอยางนอย 1 วันกอนประชุม 

2.6) ติดตามอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ในกรณีท่ีผูบริหารใหติดตาม

ไปดวย 

2.7) กรณี การเดินทางไปราชการของผูบริหาร ประสานอํานวยความสะดวกท้ังการเดินทาง 

สถานท่ีประชุม ท่ีพัก และอ่ืน ท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร 

3) งานดานสารบรรณ 

การจัดการรับ-สงเอกสารราชการ โดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือระบบ DMS ชวยใน

การบริหารจัดการเอกสารหนังสือราชการ โดยมีสถิติการรับหนังสือในทะเบียนรับโดยเฉลี่ย จํานวน

ประมาณ 5,000 ฉบับ ตอป และมีสถิติการสงหนังสือในทะเบียนสงโดยเฉลี่ย จํานวนประมาณ 100 

ฉบับ ตอป ประกอบดวย การรางโตตอบหนังสือภายนอก บันทึกขอความ คําสั่ง และประกาศตางๆ 

มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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3.1)  ทะเบียนรับเอกสารราชการ 

3.1.1) ลงรับหนังสือตนเรื่อง ประทับตราท่ีมุมขวาของหนังสือ  

3.1.2) ลงทะเบียนหนังสือรับ โดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรอกขอมูล 

สวนราชการ (ท่ีนําสง) เลขท่ี ศธ วันท่ี (ในหนังสือ) เรื่อง (อะไร)  เรียน (ถึงใคร) 

การปฏิบัติ และบันทึกในระบบ 

3.1.3) จากนั้นนําเลขท่ีบันทึกจากระบบ เขียนลงในตราประทับเอกสารราชการมุมขวา 

ประกอบดวย เลขท่ีลงรับ วันท่ี และเวลาในทะเบียนรับ 

3.1.4) จําแนกเอกสารเพ่ือเสนอผูบริหารตอไป 

3.1.5) หลังเสนอผูบริหารพิจารณา บันทึกคําสั่งการหนังสือของผูบริหารในผลการปฏิบัติ

ของระบบ DMS 

3.1.6) สแกนเอกสารเก็บ และพิมพรายงานการสงเอกสาร 

3.1.7) สงเอกสารไปยังบุคคลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามคําสั่งการของผูบริหาร 

3.2)  ทะเบียนสงเอกสารราชการ 

3.2.1) รับหนังสือจากผูบริหาร หรือรางและพิมพเอง ตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบ 

ภาษาท่ีใช เนื้อหาขอความตางๆ และนําเสนอผูบริหารลงนาม 

3.2.2) ลงทะเบียนหนังสือสง โดยใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส กรอกขอมูล 

เรื่อง(อะไร) เรียน(ถึงใคร) การปฏิบัติ และบันทึกในระบบ 

3.2.3) จากนั้นนําเลขท่ีบันทึกในระบบมาเขียนลงในหนังสือท่ีลงนามเรียบรอยแลว 

3.2.4) สแกนเรื่องเ ก็บเ พ่ือเปนขอ มูลอ างอิง และแนบไฟล ในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส 

3.2.5) สงเอกสารตนฉบับไปยังหนวงงานท่ีสงถึง 

3.3) การกลั่นกรองหนังสือ และการเสนอขอมูลหรือความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของ

ผูบริหาร 

3.3.1) จําแนกเรื่องถึงผูบริหาร โดยจัดลําดับตามความสําคัญเรงดวน เรื่องเสนอเพ่ือ

พิจารณา และเรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

3.3.2) ตรวจสอบเอกสารวาไดข้ันตอนการเสนอหัวหนาสวนงานท่ีเก่ียวของถูกตอง

ครบถวน และตรวจสอบระเบียบราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

3.3.3) กรณีเรื่องเชิญประชุม จะตองตรวจสอบตารางนัดหมายผูบริหาร และใหขอมูล

ประกอบการรับนัด หรือในกรณีท่ีผูบริหารไมวาง จะตองเสนอความเห็น

ประกอบการพิจารณาวาเห็นควรมอบหมายผูใด  
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3.3.4) กรณีเรื่องเชิงนโยบาย หรือเรื่องสืบเนื่อง จะสืบคนขอมูลหรือเอกสาร วิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน ใหขอมูลและขอสังเกตุ พรอมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจ 

3.3.5) กรณีเรื่องขออนุมัติงบประมาณ จะตรวจสอบงบประมาณตามแผนโครงการ และ

เสนอขอมูลประกอบการพิจารณาของผูบริหาร 

3.3.6) นําเสนอตอผูบริหารเพ่ือพิจารณาตอไป 

3.4) จัดเก็บเอกสารและบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลอางอิง 

มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารการดําเนินงานของฝายวิชาการและสื่อสารองคกร 

เพ่ือความสะดวกในการดําเนินงานและลดความผิดพลาดและซํ้าซอนของเอกสาร ลดระยะเวลาใน

การสงเอกสารไปมาระหวางฝายวิชาการและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ โดยการจัดทําเอกสารและ

จัดเก็บใน Google Team Drive เปนการทํางานเอกสารแบบเปนทีม ทุกคนเปนเจาของรวมกัน 

และใชเอกสารดัวเดียวกันในการทํางาน ซ่ึงไดนําไปใชในโครงการท่ีมีงานเอกสารคอนขางเยอะ   

มีการใชงานรวมกันเปนนวนมาก และตองการความถูกตองและรวดเร็ว 

4) การจัดการประชุม 

การบริหารจัดการประชุมของผูบริหาร ประกอบดวย การประชุมการดําเนินงานของฝายวิชาการ

และสื่อสารองคกร การประชุมหารือในประเด็นสําคัญตางๆ และการประชุมคณะกรรมการดานตางๆ 

โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนกอนการประชุม 

1) รับเรื่องท่ีจะจัดประชุม ตรวจสอบวันและเวลาท่ีวางของผูท่ีเก่ียวของท่ีตองเขารวมประชุม  

2) จองหองประชุม และเตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม 

3) จัดระเบียบวาระการประชุม หรือสรุปประเด็นสําคัญเสนอผูบริหาร 

4) จัดทําบันทึก /พรอมท้ังระเบียบวาระหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีประชุม 

การประชุม หรือเชิญประชุมออนไลน ทาง Google Calendar 

5) จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายท่ีอาจจะเกิดข้ึน เชน คาเบี้ยประชุม คาอาหารวาง

และเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน คาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูรวมประชุม เปน

ตน 

 ข้ันตอนวันประชุม 

1) ประสานงานทางโทรศัพทเพ่ือยืนยันวัน เวลา และสถานท่ีกับผูรวมประชุม 

2) อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผูเขารวมประชุม 

3) ดูแลการใหบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมท้ังอาหารกลางวัน 

4) บันทึกการประชุม  
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ข้ันตอนหลังการประชุม 

1) จัดทําบันทึกสรุปขอหารือ เสนอผูบริหารเพ่ือทราบ หรือจัดทํารายงานการประชุม และแจงผู

รวมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

2) ขออนุมัติเบิกจายคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

3) ประสานติดตามงานตามมติท่ีประชุม 

5) งานการเงินและพัสดุ 

5.1) ขออนุมัติเดินทางไปราชการในประเทศ  

5.2) ขออนุมัติตัวบุคคลเดินทางไปราชการตางประเทศ และขออนุมัติงบประมาณ 

5.3) ขออนุมัติยืมเงินทดรองจาย 

5.4) ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

5.5) กรณียืมเงิน ประสานคืนเงินยืมทดรองจายระหวางผูบริหาร และกองคลัง 

5.6) ขออนุมัติใชและเบิกคาโทรศัพทเคลื่อนท่ีผูบริหาร 

5.7) ขออนุมัติคาใชเงินและขออนุมัติเบิกจายคาเลี้ยงรับรองและอ่ืนๆ ประจําเดือน 

5.8) ขออนุมัติจัดซ้ือหรือขอเบิกวัสดุและครุภัณฑสํานักงาน 

6) งานพัฒนาในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

  6.1)  จัดทําแบบฟอรมในการสงขอมูล ประกอบดวย การเดินทางไปราชการของผูบริหาร การใช

จายงบประมาณ ระหวางสํานักงานสวนกลางและกองคลัง 

  6.2)  จัดทําคูมือการดําเนินงานฝายพิธีการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ดานการวางแผน 

วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ และรวมวางแผนการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร

ของฝายวิชาการและสื่อสารองคกรกับหนวยงานภายใตบังคับบัญชา 

 

ดานการประสานงาน 

1) ประสานการทํางานรวมกัน โดยมีบทบาทในการกํากับ ติดตาม ใหความเห็นและคําแนะนํา

เบื้องตนแกทีมงานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ี

กําหนดไว  

2) สนับสนุนขอมูล ขอเท็จจริงแกหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจและความ

รวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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ดานการบริการ 

1) ใหคําแนะนํา/ปรึกษา ตอบปญหาและชี้แจงท้ังดานสารบรรณ ดานการนัดหมาย การใชงาน 

Google Calendar ดานการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร ดานงบประมาณ กับ

หนวยงานภายใต ผูมาประสานงาน และผูมารองเรียน และงานดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ พรอมท้ัง

ใหการสนับสนุนขอมูลท่ีเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติและนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกบุคคล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางความเขาใจ

และความรวมมือในการดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมาย  

3) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ประกอบดวย รายงานการประชุม เอกสารกรณีรองเรียนสําคัญ กิจกรรม/

โครงการยอนหลัง ระเบียบหรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหบริการขอมูลทางวิชาการใหกับผูบริหาร

และบุคลากรท่ีเก่ียวของ ใหไดทราบขอมูลและคาวมรูตาง ๆ ท่ีเปนประโยชน และสนับสนุน

ภารกิจของฝายวิชาการและสื่อสารองคกร และใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย 

แผนงานตาง 
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บทที่ 3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏบิัติงาน 

 

คูมือการปฏิบัติงานการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ กองบริหารงานกลาง 

มหาวิทยาลัยขอนแกนเลมนี้ มีหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

1. หลักการหรือแนวคิดเก่ียวกับการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ 

2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

3. หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

4. ผลงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ  

 

1. หลักการหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ  

1.1  องคกรยุคดิจิทัล 

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักด์ิ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮารวารด ประธานสถาบันอนาคต

ศึกษาเพ่ือการพัฒนา (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, 2560) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับองคกรแหงยุคเศรษฐกิจดิจิทัลไว

วา องคกรท่ีจะประสบความสําเร็จในยุคเศรษฐกิจสีใส (เศรษฐกิจดิจิทัล) มีดังตอไปนี้ 

1. องคกรแหงเทคโนโลยี คือ เปนองคกรท่ีมีความสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานและ

ปฏิบัติงาน มีการริเริ่มนําเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมมาใชในองคกร เชน การเชื่อมตออินเทอรเน็ตกับทุกสิ่งใน

สํานักงาน การสื่อสารแบบไรสายบนเครือขายความเร็วสูง หรือการนําระบบ big data และคลาวดคอมพิวติ้ง

มาใช รวมไปถึงการใช AI และ หุนยนต ปฏิบัติงานแทนมนุษย เปนตน 

2. องคกรจัดการขอมูล องคกรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตองเผชิญกับสถานการณขอมูลทวม เนื่องจาก 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อสังคมออนไลน ทําใหขอมูลมาจากหลากหลายชองทาง องคกร

จําเปนตองมีศักยภาพในการจัดการขอมูล เพ่ือใชประโยชนจากขอมูลในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 

3. องคกรวิจัยและนวัตกรรม ระบบขององคกรตองสนับสนุนใหเกิดการสรางนวัตกรรม ซ่ึงนวัตกรรม

ในท่ีนี้ ควรเปนไปตาม “โมเดลนวัตกรรม 3 I” ท่ีผมไดเสนอไวเม่ือ 5 ปท่ีแลว กลาวคือ มี 3 องคประกอบ ไดแก 

i1 นวัตกรรมความคิด (ideation innovation) อันเปนไดท้ังจุดเริ่มตนนวัตกรรมและเปน

นวัตกรรมในตัวเอง ซ่ึงเปนพ้ืนฐานสามารถตอยอดสูนวัตกรรมสิ่งปฏิบัติ 

i2 นวัตกรรมสิ่งปฏิบัติ (implementation innovation) เปนสิ่งท่ีสามารถจับตองหรือมองเห็นได 

เปนรูปธรรม หรือ ถูกนําไปปฏิบัติ เชน สิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร สังคม การบริหารจัดการ การจดัระบบการ

อยูรวมกัน โดยอาจอยูในรปูกระบวนการ วิธีการ มาตรการ ผลิตภัณฑ หรือผลงาน 
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i3 นวัตกรรมผลกระทบ (impact innovation) หมายความวา นวัตกรรมท่ีดีตองมีพลังสราง

ผลกระทบท่ีดีงามใหเกิดข้ึน ท้ังในระดับปจเจกบุคคล ระดับหนวยงาน และระดับองคกร ระดับชุมชน ระดับ

สังคมประเทศชาติ 

4. องคกรเรียนรูตลอดชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว องคกรจึงตองตามให

ทันการเปลี่ยนแปลง แนวทางการสรางองคกรเรียนรูตลอดชีวิต เชน การสรางระบบจัดการความรูในองคกร 

เพ่ือใหมีการรวบรวม สะสม จัดระบบ แบงปน ถายทอดความรู ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหทุกคนเขาถึงแหลง

ความรูขององคกร 

5. องคกรพลวัตร คือ องคกรท่ีมีความยืดหยุน สามารถปรับตัวไดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีและ

ภาวะการแขงขันมีการเปลี่ยนแปลงเร็ว วงจรชีวิตของสินคาและบริการสั้นลง ลูกคาตองการการตอบสนองอยาง

รวดเร็ว และมีความตองการเฉพาะเจาะจง 

6. องคกรเครือขาย เปนความรวมมือระหวางองคกรหลายแหงในรูปแบบตางๆ โดยเชื่อมโยงกิจกรรม

หรืองานท่ีแตละองคกรตองการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินการ คนหาทรัพยากรใหมๆ จากท่ัวโลก 

เกิดการคิดสรางสรรคมากข้ึน และมุงเนนดําเนินกิจกรรมบนฐานสมรรถนะท่ีเปนจุดแกรงของแตละองคกร ทํา

ใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวสูง มากกวาการทําตามลําพัง 

 

1.2  การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนในการทํางานเลขานุการ 

เลขานุการท่ีเหมาะสมกับโลกปจจุบันและอนาคต คือ ตองมีบุคลิกดี แสดงความเปนมืออาชีพ 

เชื่อถือได มีความรับผิดชอบสูง มีวิจารณญาณท่ีดี คาดการณไกล แกปญหาเฉพาะหนาตาง ๆ ได เปนนักสื่อสาร

ท่ีดี และแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม บริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรอบรูท้ังในงาน

เลขานุการและงานท่ี เก่ียวของ และยินดีท่ีจะพัฒนาอยูตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังตองมี Adversity Quotient 

(AQ) ความสามารถในการเผชิญกับสถานการณรอบขางและการบริหารความเครียด ซ่ึงมีอยู 4 มิติดวยกัน 

Control = การควบคุมและการตอบโตตอสถานการณอยูในระดับไหน 

Ownership = ความรับผิดชอบในการแกสถานการณนั้นใหดีข้ึนอยูในระดับใด 

Reach = การเปดโอกาสใหสถานการณนั้นๆ มีผลกระทบตองานดานอ่ืนๆ และมีชีวิตมากนอย

เพียงใด 

Endurance = ความอดทนอดกลั้นตอสถานการณท่ีเกิดข้ึนมีมากนอยเพียงใด  

(jobsDB, 2557)  

และเม่ือปรับเปลี่ยนเขาสูยุคดิจิทัล 4.0 สิ่งท่ีทําไดและเห็นผลชัดเจนก็คือ การใชระบบสารสนเทศมา

ใชในการบริหารจัดการขอมูลใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือลดการใชกระดาษ และกาวสูการเปน  

paperless office ตอไป 
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การจัดการนัดหมาย ถือเปนบทบาทหนาท่ีสําคัญหลักของเลขานุการในการจัดการตารางเวลานัด

หมายของผูบริหารใหสามารถปฏิบัติภารกิจมากมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ไมเกิดความซํ้าซอน 

ดังนั้น การจัดการนัดหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงถือเปนความสําเร็จสําคัญท่ีทาทายของเลขานุการ และ

จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนเขามาชวยในการจัดการ 

Paperless office มีหลักการงายๆ คือ การจัดเก็บขอมูลในรูปแบบดิจิทัล เชน การจัดเก็บเอกสาร

บน Cloud Server การจัดเก็บใน Harddisk , FlashDrive , CD , Management System และอ่ืน ๆ เพ่ือเปน

การลดการใชกระดาษอยางสมบูรณแบบ ซ่ึงหลักการดังกลาวก็พบวาไดรับความนิยม เชน การรับขอมูลแบบ

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบสลิปเงินเดือน ใบเสร็จคาใชจายตาง ๆ เอกสารใบสั่งของ อีเมลสั่งงาน แบบประเมิน 

การแนบไฟลสําเนาใหผูเก่ียวของกอนการเขาประชุม เพ่ือการเปดดูแบบออนไลน (พีระพัสตร อุดมพิทักษ, 

2560)  

e-Document หมายถึง เอกสารในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส เชน ไฟลเอกสาร ไฟลรูปภาพ 

ฯลฯ ซ่ึงเรารูจักกันดีและมีการใชงานอยางแพรหลาย โดยปกติ เอกสารตาง ๆ จะมีการเก็บรักษาไวในตูหรือชั้น

เอกสารขององคกร ซ่ึงจัดเรียงไวเปนหมวดหมูเพ่ือใหคนหาไดงายและสะดวกในการนําไปใช การอยูในรูปแบบ

กระดาษทําใหจะตองเตรียมท่ีเก็บเอกสารเหลานี้ และเม่ือเอกสารเหลานี้เพ่ิมมากข้ึนตามกาลเวลา ทําใหเก็บ

รักษาลําบาก นอกจากนี้ยังตองมีระยะเวลาเก็บรักษาและทําลายใหเปนไปตามนโยบายและกฎระเบียบของ

องคกรนั้น ๆ ดวย ซ่ึงจะเห็นไดวา การเก็บเอกสารท่ีเปนกระดาษนั้นทําใหสิ้นเปลืองกระดาษและพ้ืนท่ีในการ

เก็บรักษาเปนจํานวนมาก การจะนําไปใชก็คนหาคอนขางลําบาก เนื่องจาก บางชิ้นอาจเก็บไวนานจนลืมไปแลว

วาอยูไหน ท้ังยังตองเสียเวลาในการคนหา ดวยเหตุนี้ จึงไดมีการพัฒนาเทคโนโลยี e-Document ข้ึนมาชวยใน

การจัดเก็บเอกสาร เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการระบบเอกสารใหสามารถสืบคนไดอยางงายดายและรวดเร็ว

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการทํางานใหดีข้ึนอีกดวย (สพธอ., 2557)  

 

2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

ดร.ศิลป ชื่นนิรันดร ไดสรุปเก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานไววา บุคลากรในองคกร

ภาครัฐและเอกชนท่ีมีภารกิจหนาท่ีจะตองปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคลากรภาครัฐซ่ึงเปนผูดํารงตําแหนง

สาธารณะ ยอมมีพันธกิจหลักในการดูแลทุกขสุขของสังคมและสมาชิกของสังคมโดยสวนรวม กลาวโดยสรุป

แลว ตองมีจริยธรรมกํากับพฤติกรรมของตนเพ่ือประกันการทําหนาท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบานเมือง ซ่ึงมี

อยูหลายประการ สรุปไดดงนี้ 



 

 

การประยุกตใชเคร่ืองมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ 22 

1) เห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนและพวกพอง หมายถึงการทําหนาท่ีอยาง

ตรงไปตรงมาไมเปนไปเพ่ือประโยชนของตนเองหรือคนใกลชิดและไมเอาประโยชนสวนตัวมา

เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของทางราชการ 

2) การปฏิบัติหนาท่ีดวยการอุทิศตน หมายความวาตองทําหนาท่ีดวยความรูความสามารถดวยการ

อุทิศตน ซ่ือสัตยสุจริต มุงม่ัน เสียสละ ตรงไปตรงมา ยุติธรรม เปนธรรม เคารพหลักการและ

กติกาของสังคม ใชดุลยพินิจท่ีถูกตอง กลาหาญ อดทน 

3) มีความรับผิดชอบและผูกพันในหนาท่ีของตน กลาวคือจะตองตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีใหบรรลุผลตาม

เปาหมาย หรือเกิดผลสัมฤทธิ์เพ่ือใหเปนท่ีพอใจของประชาชนผูรับบริการ 

4) เคารพกติกาของสังคม กติกาท่ีสําคัญคือ กฎหมาย และระเบียบขอบังคับ หรือขอตกลงประชาคม

ตาง ๆ หมายความวา ยินดีท่ีจะปฏิบัติตนตามกฎเกณฑดังกลาว โดยไมละเมิดหรือกอความ

เสียหายใด ๆ อันเปนการสรางความเดือดรอนแกผูอ่ืน กลาวอยางสรุปก็คือเปนคนมีวินัยตอตนเอง 

5) การเสียสละตนเอง หมายความวา เม่ือมีโอกาสเขามาทําหนาท่ีสาธารณะและไดรับความไววางใจ

จากประชาชนและสังคมแลวตองถือวามีเกียรติ์และศักดิ์ศรีการตัดสินใจหรือการกระทําใดตองไม

มีลักษณะของความขัดแยงทางผลประโยชนรวมไปถึงการยินยอมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับตนเอง 

เชน ทรัพยสินผลประโยชนหรือพฤติกรรมท้ังในอดีตและปจจุบันเพ่ือสรางความม่ันใจตอ

สาธารณะ 

(ศิลป ชื่นนิรันดร, 2560) 

 

2.2 จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. 2550 ไดกําหนดจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกนครอบคลุมบุคลากรทุกคนทุกประเภท

และทุกตําแหนง โดยสอดคลองตามลักษณะงาน ลักษณะวิชาชีพ และลักษณะวิชาการดวย ดังนี้ 

จรรยาบรรณตอตนเอง 

1) พึงเปนผ ูมีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 

2) พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ี

วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นดวย 

3) พึงมี ทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธรรม รวมท้ังเพ่ิมพูนความรูความสามารถ

และทักษะในการทํางาน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

1) พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 

2) พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกตอง 

สมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

3) ประพฤติตนเปนผ ูตรงตอเวลา และใชเวลาราชการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนประโยชนตอทางราชการ

อยางเต็มท่ี 

4) พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการและมหาวิทยาลัยอยางประหยัดค ุมคา โดย

ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ ูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

จรรยาบรรณตอผ ูบังคับบัญชา ผ ูใตบังคับบัญชาและผ ูรวมงาน 

1) ผ ูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผ ูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลงใจ สวัสดิการ 

และยอมรับฟงความเห็นเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยหลักธรร

มาภิบาล 

2) พึงปฏิบัติตอผ ูบังคับบัญชา ผ ูรวมงาน ตลอดจนผ ูเก่ียวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจไมตรี เอ้ืออาทร 

และมนุษยสัมพันธอันดี 

3) พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกล ุมงานของตนและสวนรวม 

ท้ังในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางานและแกปญหารวมกัน รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ี

เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

4) พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุน ใหเกิดความสามัคคีรวมแรง

รวมใจในบรรดาผ ูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

5) พึงละเวนจากการนําผลงานของผ ูอ่ืนมาเปนของตน 

จรรยาบรรณตอนักเรียน นักศึกษาและผ ูรับบริการ 

1) พึงใชภาษา ถอยคํา สํานวนท่ีชัดเจนสุภาพ เหมาะสม และเขาใจงายในการสื่อความหมายตอนัก

เรียน นักศึกษาและผ ูรับบริการท่ีมาติดตอราชการ 

2) ไมใชอํานาจหนาท่ีของตนในการหาประโยชนจากนักเรียน นักศึกษา และผูรับบริการ 

3) พึงใหขอมูลขาวสารท่ีเปดเผยตอนักเรียน นักศึกษา และผูรับบริการดวยความเต็มใจ และรวดเร็ว

ทันเวลา 

4) พึงใหการบริการตอนักเรียน นักศึกษา และผ ูรับบริการดวยจิตสํานึก ในการใหบริการท่ีดี มีความ

เสมอภาค รวดเร็ว ประหยัด ถูกตอง และปราศจากอคติ 

5) พึงละเวนการแนะนํานักเรียนนักศึกษาและผ ูรับบริการใหดําเนินการใดๆอันเปนการหลบเลี่ยงต

อกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
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จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 

1) พึงใหบริการผ ูมาติดตองานอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสมอภาค โปรงใส และเปน 

ธรรม 

2) พึงปฏิบัติตอผ ูมาใชบริการดวยความเอ้ือเฟอ มีน้ําใจ ใชกิริยาวาจา ท่ีสุภาพออนโยน และปฏิบัติ

ตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

3) พึงละเวนการรับทรัพยสินในมูลคาเกินปกติวิสัย และการแสวงหาประโยชนใหกับตนเองหรือผ ูอ่ืน 

ท้ังทางตรงและทางออม ในกรณีท่ีรับทรัพยสินมีมูลคาเกินปกติวิสัยใหรายงาน ผ ูบังคับบัญชา

ทราบโดยเร็ว 

จรรยาบรรณตอวิชาชีพ 

1) พึงปฏบิัติตามจรรยาบรรณขององคกรวิชาชีพท่ีตนเปนสมาชิกหรือสังกัดอยู 

2) พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 

2.3 จรรยาบรรณวิชาชีพเลขานุการ  

1) วางตัวเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององคกรดวยคงามภักดี จริงใจ 

และไมทําลายภาพลักษณหรือชื่อเสียงขององคกร 

2) มีความซ่ือสัตย มานะ อดทนตอตนเองและงานในหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ 

3) มีความรับผิดชอบในงานท่ีทําอยางเต็มความสามารถ รูจักคิดอยางมีเหตุผล สามารถประสานงาน

ใหบคุคลในองคกรทํางานอยางมีประสิทธิภาพ รักสามัคคีและรักองค?กร 

4) มีความสามารถเพ่ิมพูนความรู ความกาวหนาทันวิทยาการใหมๆ สามารถติดตามและประเมินผล

งานเพ่ือปรับใชกับองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) มีการประชาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) รักษาความลับขององคกรและไมเปดเผยความลับอันทําใหเกิดความเสียหายแกองคกรท่ีทําอยู

และองคกรท่ีเคยทํางานมา 

7) ทําตนเปนตัวอยางท่ีดี มีมนุษยสัมพันธและคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล 

8) ศรัทธาและยึดม่ันในอาชีพเลขานุการ ไมทําลายศักดิ์ศรีในงานอาชีพของตน 

9) มีทัศนคติท่ีดีตออาชีพของตนและทุกอาชีพ เพราะทุกอาชีพมีคุณคาเสมอกัน 

(คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณ, 2554) 
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3. หลักการปฏิบัติงาน PDCA 

คูมือการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการ การดําเนินการทุกกระบวนการตองใช 

หลักการการปฏิบัติงาน PDCA ประกอบการบริหารจัดการ ไดแก 

หลักการปฏิบัติงาน PDCA รายละเอียดในการปฏิบัติงานตามหลักการ PDCA 

P = Plan (การวางแผน) 1. ศึกษา วิเคราะหแนวทางการปฏิบัติงาน สภาพและวัฒนธรรมองคกร 

นโยบายมหาวิทยาลัย ความพรอมในการปฏิบัติงานของบุคลากรงาน

เลขานุการผูบริหาร รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลตาง ๆ ท่ี

เหมาะสมในการปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัย 

2. จัดเตรียมเครื่องมือดิจิทัลท่ีเหมาะสมกับงาน 

3. เพ่ิมพูนความรู และพัฒนาตนเองเก่ียวกับทักษะดานดิจิทัล 

D = Do (การปฏิบัติตาม

แผน) 

1. จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือเปนองคความรูกับเลขานุการผูบริหาร 

3. จัดทําเปนกรณีตัวอยางเพ่ือใหเขาใจงายและสามารถนําไปประยุกตใช

ในงานอ่ืน ๆ 

C = Check (ตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามแผน) 

1. ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสมของเครื่องมือดิจิทัลกับการ

ปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดงานท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด และ

ผูบริหารพึงพอใจ 

2. การดําเนินการในภาระงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตามข้ันตอนการ

ปฏิบัติท่ีปรากฎในบทท่ี 2 และบทท่ี 4  

3. รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชา และผูบริหาร 

4. ถายทอดและประชาสัมพันธใหบุคลากรในงานเลขานุการผูบริหาร 

A = Act (ปรับปรุงแกไข) 1. ประเมินความพึงพอใจของผูบริหาร เพ่ือนรวมงาน และผูมาติดตองาน 

2. สรุปผลการดําเนินงาน และรายงานผลตอผูบริหารตามลําดับ  

3. สรุปปญหาและขอเสนอแนะ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง

แกไขในครัง้ตอไป 
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4. ผลงานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

4.1 ผลการศึกษาศักยภาพของสํานักงานยุคดิจิทัล พบวา ถาพนักงานมีโอกาสเลือก มีความเปน

สวนตัว สะดวกในการใชงาน และมีระบบอัตโนมัติ จะใหผลดี ท้ังระดับในการดําเนินงานและผล

ประกอบการขององคกร 

Aruba บริษัทหนึ่งในเครือบริษัท ฮิวเลตต แพคการด เอ็นเตอรไพรส เปดเผยรายงานผลการศึกษา

เรื่อง Digital Revolutionaries Unlock the Potential of the Digital Workplace (ARUBA, 2561) ชี้ใหเห็น

ผลดีท้ังในดานธุรกิจและการดําเนินชีวิตของพนักงานในท่ีทํางานท่ีใชดิจิทัลเปนตัวขับดันการทํางาน (digital-

driven workplace) มากข้ึน การท่ีบริษัทท่ีกาวหนาทางดานเทคโนโลยีนอยกวามีโอกาสเสี่ยงท่ีจะถูกแซงหนา

โดยคูแขงท่ีเหนือกวา ไมสามารถดึงดูดพนักงานเกงๆ ชั้นแนวหนามาทํางานกับตนได และยังเตือนใหบริษัท

ท้ังหลายตองเพ่ิมความสนใจมากข้ึนแกพนักงานท่ีมีวิถีชีวิตผูกพันกับดิจิทัล (digital-savvy employee) เหลานี้

วาอาจจะเปนผูท่ีเพ่ิมความเสี่ยงในดานความปลอดภัยของขอมูลและขาวสารใหแกองคกรได 

เนื้อหาหลักและการคนพบท่ีสําคัญ 

การศึกษาพนักงานท่ัวโลกจํานวน 7,000 คนใน 15 ประเทศของหลากหลายองคกรพบวามีความ

แตกตางอยางชัดเจนในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานและความรูสึกผูกพันของพนักงานกับองคกรระหวางใน

องคกรท่ีมีสํานักงานยุคดิจิทัลกับองคกรท่ีนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระดับท่ีนอยกวา เนื้อหาสําคัญท่ีพบไดแก 

นอกเหนือจาการเพ่ิมผลสําเร็จในการทํางานแลว เครื่องมือดิจิทัลยังมีผลดีในการดําเนินชีวิตอีกดวย 

นักปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolutionaries) ในท่ีนี้คือพนักงานท่ีไดทํางานอยูในท่ีทํางานท่ีใชความสามารถทาง

ดิจิทัลอยางเต็มท่ีมีเทคโนโลยีสํานักงานใหมๆ ใหใชอยางกวางขวาง 

พบวา 51% มีความพึงพอใจในการทํางานคอนขางสูง และ 43% มีความรูสึกเชิงบวกในเรื่องความ

สมดุลระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิต (work-life balance) ของตนมากกวาพนักงานในบริษัทท่ีมี

สํานักงานลาหลังกวาดานดิจิทัล (digital laggards) – ซ่ึงเขาถึงเทคโนโลยีในการทํางานท่ีเปนดิจิทัลไดนอยกวา 

พนักงานในท่ีทํางานท่ีมีการปฏิวัติในเชิงดิจิทัลนี้มีถึง 56% บอกวามีแรงจูงใจในการทํางานมากข้ึน และ 83% 

ชื่นชมในวิสัยทัศนขององคกรของตน 

การทํางานดวยดิจิทัลชวยสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญในวิชาชีพอีกดวย65% ของพนักงานใน

ท่ีเปนนักปฏิวัติดิจิทัลรายงานวาตนเองมีการพัฒนาในเรื่องความเช่ียวชาญทางดานวิชาชีพและมีการเติบโต

ในสายงานอาชีพเพ่ิมข้ึนดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล เปรียบเทียบกับ 31% ท่ีตอบในทํานองเดียวกันของ

องคกรท่ีลาหลังกวา ในท่ีทํางานดิจิทัลมี 72% ของนักปฏิวัติดิจิทัลตอบวามีความสามารถเพ่ิมสูงข้ึนในการใช

ทักษะการทํางานใหมๆ สวนในองคกรท่ีลาหลังกวาเห็นดวยเพียง 58% 

ผลงานเพ่ิมสูงข้ึนมาจากการใชดิจิทัลมากข้ึน 73% ของนักปฏิวัติดิจิทัลตอบวามีผลกระทบในเชิงบวก

ตอผลการทํางานของตน และ 70% ยืนยันวาเทคโนโลยีดิจิทัลทําใหการรวมมือกันทํางาน (collaboration) 

ดีข้ึน ตรงขามกับองคกรลาหลังท่ีมีพนักงานเห็นดวยเพียง 55% 
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ความกาวหนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลกับระบบอัตโนมัติ (automation) ทําใหมี

ประสบการณการทํางานในท่ีทํางานดีข้ึน ขณะท่ีการใชระบบอัตโนมัติอาจถูกมองวาเปนเสมือนภัยคุกคามแยง

งานไปจากมนุษย แตในการสํารวจของเรากลับพบวาพนักงานท้ังหลายกลับกระตือรือรนกับระบบอัตโนมัติกัน

อยางมาก ผูตอบการสัมภาษณถึง 71% ยอมรับการทํางานรวมกับระบบอัตโนมัติในอีก 5-10 ปขางหนา ยอมรับ

การท่ีองคกรจะสรางสภาพแวดลอมการทํางานท่ีมีความฉลาด (smart) และประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

“ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมไหน เราพบวามีแนวโนมท่ีจะมุงสรางสถานท่ีทํางานท่ีใสใจในความเปน

มนุษย (human-centric places) เพ่ือตอบสนองใหทันความคาดหวังของพนักงานท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและหาหนทางทําใหพนักงานมีความตองการท่ีจะทํางานดวยกับตน” กลาวโดย Joseph White 

ผูอํานวยการฝายพัฒนากลยุทธออกแบบและจัดการสําหรับสถานท่ีทํางาน ของ Herman Miller “โดยมีการ

รวมเอาเทคโนโลยีท่ีกาวหนามาใช – รวมถึงเรื่องการตกแตงเฟอรนิเจอรภายในสํานักงาน – รวมท้ังวิทยาศาสตร

ทางดานการเรียนรู (cognitive sciences) มาชวยใหพนักงานคุนเคยกับการทํางานแบบใหม นี้ไมไดหมายถึงแค

เพียงใหประสบการณท่ีเปนพิเศษและเปนสวนตัวสําหรับพนักงานแตละคนเทานั้น แตยังรวมถึงโอกาสของ

องคกรท่ีจะดึงดูดและรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถท่ีดีท่ีสุดไวดวย” 

ความเส่ียงท่ีเพ่ิมข้ึน 

จากผลการศึกษาพบวาพนักงานท้ังหลายรูสึกกระตือรือรนกับเทคโนโลยีใหมๆ และตองการใหบริษัท

ของตนจัดหามาใหมากข้ึนดวย ผูถูกสัมภาษณเกือบท้ังหมดท่ัวท้ังภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (98%) เห็นวาสถานท่ี

ทํางานของตนควรจะถูกปรับปรุงใหดีข้ึนดวยการใชเทคโนโลยีใหมากข้ึน ขณะท่ีมีถึง 70% เห็นวาองคกรของตน

จะลาหลังกวาคูแขงถายังไมมีการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใช และมีถึง 67% เชื่อวาสํานักงานแบบดั้งเดิมจะ

กลายเปนเรื่องลาสมัย เพราะเทคโนโลยีกาวล้ําหนาข้ึนไปเรื่อย ๆ 

75% ของผูถูกสัมภาษณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกบอกวาบริษัทของตนไดลงทุนในการสรางเครื่องมือ

ดิจิทัลในท่ีทํางานในไมก่ีปท่ีผานมานี้ และสนใจจะลงทุนมากข้ึนในเทคโนโลยีใหมๆ ล้ําสมัย อันไดแก เครื่องมือ

ในการควบคุมอาคารอัจฉริยะ (smart building tools) ท่ีทํางานโดยอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิและแสง 

(14%) เทคโนโลยีท่ีสามารถสั่งงานไดดวยเสียงและเครื่องรับสงสัญญาณภาพและเสียงแบบไรสาย (wireless 

AV) (16%) และทําแอพบนอุปกรณพกพาใหใชทํางาน (11%) 

ผูถูกสัมภาษณสวนมากเห็นวาเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน (63%) 

ทําใหทํางานรวมกันไดดีข้ึน (53%) และมีบรรยากาศดึงดูดใหนาทํางานมากข้ึน (52%)ขณะท่ีผลดีท่ีไดจากการมี

สํานักงานยุคดิจิทัลมีหลากหลายประการ แตจากการศึกษายังชี้ใหเห็นภัยคุกคามทางไซเบอร เปนความทาทาย

ท่ีองคกรตองพยายามแกไขปองกันไวดวย 

ถึงแมวาพนักงานจะตอบคอนขางสูงในเรื่องของความตระหนักเก่ียวกับความปลอดภัยทางไซเบอร 

(56% มักจะคิดถึงเรื่องความปลอดภัยอยูบอย ๆ หรือในแตละวัน) พวกเขายังยอมรับวาตนเองอาจมีสวนใน
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เรื่องความเสี่ยงตอขอมูลและอุปกรณตาง ๆ ขององคกร มี 73% ยอมรับวามีพฤติกรรมเสี่ยงอยางเชนแบงปน

การใชรหัสผานและอุปกรณรวมกับคนอ่ืน 

มีพนักงานถึงหนึ่งในสี่ (25%) ตอบวาเคยเชื่อมตอเขา Wi-Fi สาธารณะท่ีคอนขางไมปลอดภัยภายใน 

12 เดือนท่ีผานมา มี 20% ตอบวาตัวเองใชรหัสผานเดียวกันกับหลายแอพพลิเคชั่นและบัญชีผูใช และ 17% 

ยอมรับวามีการเขียนรหัสผานของตนไวปองกันการลืม 

หนทางสูอนาคต 

การคนพบเหลานี้ชี้ใหเห็นวาบริษัทตาง ๆ ควรท่ีจะรีบนําผลดีทางเทคโนโลยีของการมีสํานักงานยุค

ดิจิทัลมาปรับใชงานเสียทีในขณะเดียวกันก็มองหาหนทางลดความเสี่ยงตอความปลอดภัยลงใหเหลือนอยท่ีสุด

ดวย อรูบามีขอเสนอแนะองคกรตาง ๆ ควรจะดําเนินการดังตอไปนี้ : 

นํากลยุทธการมีสํานักงานยุคดิจิทัลมาใชเสียที: แผนก IT จําเปนตองทํางานกับผูจัดการธุรกิจ 

ผูใชงานและผูมีสวนไดเสียอ่ืน ๆ เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาใหเปนสํานักงานยุคดิจิทัลมากข้ึน โดยจะตอง

รวมถึงการนําเทคโนโลยีใหมๆ ล้ํายุคท่ีท่ีบริษัทกาวหนาเหนือบริษัทอ่ืนมาใช อยางเชน เซ็นเซอรแบบชาญฉลาด 

(smart sensor) และแอพบนอุปกรณพกพาท่ีปรับใชตามความตองการขององคกร ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะเพ่ิม

ประสบการณสวนบุคคลท่ีพึงปรารถนากับสถานท่ีทํางานมากข้ึน 

สรางสํานักงานยุคดิจิทัลท่ีเหมาะสําหรับการทํางานรวมกัน: บริษัทจะตองคิดวาสํานักงานในยุคดิจิทัล

นี้กวางไกลกวาพ้ืนท่ีจริง ๆ ในสํานักงานใหญ จะตองรองรับการทํางานของพนักงาน คูคาหรือลูกคาท่ีเชื่อมตอ

เขามาสูระบบจากท่ีพ้ืนท่ีหางไกล (remote) ดวย ผูนําทางดาน IT จําเปนตองวางแผน ลงทุน สําหรับการสราง

สภาพแวดลอมทางการทํางานท่ีไรพรมแดนนี้ 

สรางความปลอดภัยตั้งแตระดับพ้ืนฐานข้ึนมา: บริษัทจะตองออกแบบสํานักงานยุคดิจิทัลใหมีความ

ปลอดภัยในฐานะเปนสวนสําคัญมาก ๆ จะตองคิดลวงหนาถึงเรื่องความผิดพลาดของมนุษยท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง

การเขามาของผูประสงคราย เพ่ือท่ีจะใหมีความปลอดภัย ผูดูแล IT จะตองมองหาเทคโนโลยีใหมๆ ในดาน

ระบบเครือขาย การประมวลผลแบบคลาวด ปญญาประดิษฐ (AI) และการเรียนรูของจักรกล (machine 

learning) เขามาใช 

 

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการท่ีประชุมเพ่ือการ

จัดการความรู 

จักรกฤษณ พางาม มหาวิทยาลัยมหิดล (จักรกฤษณ พางาม, 2560) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับแนว

ทางการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในงานเลขานุการท่ีประชุมเพ่ือการจัดการความรู พบวา แนวทางการนํา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในงานเลขานุการท่ีประชุมเพ่ือการจัดการความรูเปนการประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพ่ือใหการประชุมเปนเวทีท่ีสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู และเปนแนวปฏิบัติท่ีดี หรือใหองคความรูในการ

ปฏิบัติงานของผูเขาประชุมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาระบบงานในหนวยงานซ่ึงเทคโนโลยีดิจิทัลจะชวยใหจัดการ
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ความรูงายข้ึน มีความเบ็ดเสร็จในตัวเอง เนื่องจากขอมูล และสารสนเทศอยูในรูปแบบดิจิทัล จากผลการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชพบวา ทําใหฝายเลขานุการท่ีประชุมทํางานไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน มี

ความรวดเร็ว ความคุมคา ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพสงผลตอการจัดการความรูท่ีเอ้ือตอการนําองคความรู และแนวปฏิบัติท่ีดีไปประยุกตใชใน

การทํางาน รวมท้ังสามารถประมวลองคความรูท่ีจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลน าไปใชเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เผยแพร รวมถึงจัดทําในรูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงทําใหเอ้ือตอการท่ีจะนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรูตอไปใน

อนาคต   
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บทที่ 4 

เทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ผูปฏิบัติงานเลขานุการตองเปนนักบริหารจัดการท่ีดี ท้ังการจัดการนัดหมาย การจัดการเอกสารและ

ขอมูลสารสนเทศ และการติดตอประสานงาน จึงจําเปนตองมีทักษะดานดิจิทัล มีการนําเครื่องมือดิจิทัลมา

ประยุกตใชและพัฒนาปรับปรุงงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงคของ

งาน ลดข้ันตอนการทํางาน อํานวยความสะดวกในการใชและเขาถึงขอมูลโดยไมมีขอจํากัด การประยุกตใช

เครื่องมือดิจิ ทัลออนไลนสําหรับเลขานุการในคู มือนี้  แบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย SOPs และ 

DIGITALIZATION โดยมีเทคนิคและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานเลขานุการ 

2. ข้ันตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน 

3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานเลขานุการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเปนผูชวยแบงเบาภารกิจของผูบริหาร อํานวยความสะดวก และ

ชวยใหงานสําเร็จลุลวงและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะดานในการปฏิบัติงานเลขานุการ 

ประกอบการทํางาน และการตัดสินใจ ดังนี้ 

1) มีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ถูกตองรวดเร็ว สอดคลองเปาหมายกับการบริหารงานของกอง

บริหารงานกลาง 

2) การสงเสริมเพ่ืออํานวยการในการบริการในภาระงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังการอํานวยความสะดวก 

การจัดการนัดหมาย การประสานงาน และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

3) การประยุกตใช จะตองปฏิบัติงานใหถูกตองตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีดี สงผลดีตอความ

พึงพอใจของผูบริหารและผูมาติดตอราชการท้ังภายในและภายนอก 

4) การปฏิบัติงานตองมีความเปนระเบียบเรียบรอย ความประณีต ความสวยงาม และความสบายตา 

สงผลตอความพึงพอใจ ความประทับใจของผูบริหาร ผูรับบริการ และผูปฏิบัติงาน มีความ

ภาคภูมิใจและความสุขในการใหบริการ 

นอกจากหลักการทํางานแลว ยังไดใชประสบการในการทํางานเลขานุการผูบริหารมากําหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระงานของกองบริหารงาน

กลางมหาวิทยาลัยขอนแกน  

มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร ผูปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหาร กองบริหารงานกลาง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 4 มาตรฐาน ดังนี้ 
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มาตรฐานท่ี 1  มีความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานในประเด็นดังนี้ คือ 

1) มีการวางแผนงาน กําหนดวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2) มีการทําปฏิทินการปฏิบัติงาน 

3) มีการกํากับติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4) มีการนําผลการประเมิน พัฒนางาน ตนเอง และหนวยงาน 

5) พัฒนาแผนการปฏิบัติงานโดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมและการบริการท่ีดี 

มาตรฐานท่ี 2  มีความสามารถดานการปฏิบัติงาน ดังนี้ คือ 

1) มีจํานวนผลงาน และดัชนีชี้วัดใหปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2) ผลงานท่ีปฏิบัติมีความประณีต เรียบรอย รวดเร็ว และสอดคลองตามความตองการของผูบริหาร

และผูรับบริการ 

3) ไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติงานและสามารถแกปญหาขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนได 

4) ผลงาน  ตอบตัวชี้วัดของกองบริหารงานกลาง และมหาวิทยาลัย 

5) ผูบริหาร และผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการรับบริการจากเลขานุการผูบริหารเพ่ิมมากข้ึน 

พรอมท้ังการสรางขวัญและกําลังใจ เพ่ือใหเลขานุการผูบริหารมีความผาสุกในการปฏิบัติงาน  

มาตรฐานท่ี 3  เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการใหบริการ ดังนี้ คือ 

1) เปนผูมีจิตสํานึกในการใหบริการตามเกณฑมาตรฐาน โดยยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง ไดแก 

ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) มีความรับผิดชอบ ตรงตอเวลา อุทิศเวลาใหแกราชการและใหบริการตอผูมารับบริการ ดวย

ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง งานมีประสิทธิภาพ 

3) มีความเอ้ืออาทร และเอาใจใสตอผูรับบริการอยางเสมอภาคกัน ใหเกียรติ และเคารพสิทธิและ

เคารพศักดิ์ศรี ความเปนมนุษยของผูรับบริการ 

4) มีทัศนคติในการปฏิบัติงานท่ีดี มองโลกในแงดี คิดในเชิงบวก มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และมีปยวาจา 

5) การเตรียมความพรอมของระบบงานเลขานุการผูบริหารเพ่ือรองรับตอการเปลี่ยนแปลง 

มาตรฐานท่ี 4  เปนผูปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของกองบริหารงานกลาง 

1) มีความพรอมในการใหบริการดานงานเลขานุการผูบริหารท่ีดี 

2) มีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม เชน Calendar Drive Facebook 

3) มีข้ันตอนการปฏิบัติงานและคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือใชอางอิง 

4) มีการพัฒนางานเลขานุการผูบริหารอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหไดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

5) เปนผูใหบริการดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานบริการสูมาตรฐานคุณภาพ 
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2. ข้ันตอนและเทคนิคการปฏิบัติงาน 

ภาระงานท่ีผูเขียนคูมือรับผิดชอบในสวนของการจัดการนัดหมาย และการจัดการประชุม เปนการ

ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลสําหรับงานเลขานุการ ดานการจัดการนัดหมาย เชิญประชุมออนไลน และการ

จัดการเอกสารการประชุมแบบออนไลน ท่ีสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรการบริหารจัดการท่ัวไปของ

เลขานุการผูบริหาร สงผลใหการด าเนินงานของเลขานุการมีประสิทธิภาพ ท้ังดานความคุมคา ทําใหประหยัด

ทรัพยากรไดเปนอยางมาก ดานเวลา ชวยใหทํางานไดเร็วข้ึน สะดวกสบายมากข้ึน และดานคุณภาพ ทําให

ไดผลลัพธของงานท่ีมีคุณภาพมากข้ึน โดยจําแนกภาระงานท่ีรับผิดชอบดังกลาวออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

2.1  การจัดการนัดหมายผูบริหาร โดยใช Google Calendar 

2.2  การจดัการประชุมแบบไรกระดาษ 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการนัดหมายผูบริหาร และการจัดการประชุม สังกัดงาน

เลขานุการผูบริหาร กองบริหารงานกลาง ผูเขียนคูมือขอนําเสนอข้ันตอนในการปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงและ

สอดคลองกันท้ัง 2 ข้ันตอน เปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบผังกระบวนงานการไหลของการปฏิบัติงาน (Flow 

Chart) และรูปแบบขอความอธิบายวิธีการใชงาน (Wording) ตามรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1 การจัดการนัดหมายผูบริหาร โดยใช Google Calendar 

1) ข้ันตอนการนัดหมายผูบริหาร โดยใช Google Calendar 
ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

 รับขอมูลการเชิญประชุม   

 

 

 

2 นาที เมื่อไดรับขอมลูท้ังจากหนังสือ ทางโทรศัพท 

อีเมล หรือโซเซยีลตางๆ ใหตรวจสอบขอมูล

เรื่องท่ีเชิญประชุม/วันท่ี/เวลา/สถานท่ี 

 

 

 

 

3 นาที ตรวจสอบตารางนัดหมายใน Calendar 

ผูบริหาร วาง/ไมวาง และใหขอมลู

ประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

3 นาที ผูบริหารพิจารณาการเขารวมประชุม  

 

 

 

5 นาที กรณีเขารวม ใหบันทึกเพ่ิมกิจกรรมใน 

Calendar  

 

 

 

 

5 นาที ประสานงานเจาของเรื่องเพ่ือทราบขอมูลการ

เขารวมประชุมของผูบรหิาร 

 

 

 

 

5 นาที กอนการประชุม 1 วัน เตรยีมเอกสารการ

ประชุมเสนอผูบริหาร พรอมท้ังแจงเตือนนัด

หมาย และแจงเตือนอีกครั้งกอนเวลา 15 นาที 

 

 

 

 

1 ช่ัวโมง ผูบริหารเขารวมประชุมตามกําหนดเวลา  

 

 

 

   

  

- ตรวจสอบตารางนัดหมาย 

- ใหขอมูลประกอบการพิจารณา 

ตรวจสอบขอมลูการเชิญ

 

เสนอผูบริหาร

 

เพ่ิมกิจกรรมนัดหมายใน Calendar 

ประสานงานแจงผูเก่ียวของ 

- เตรียมเอกสารการประชุม 

- แจงเตือนการประชุม 

ผูบริหารเขารวมประชุม 

ตามกําหนดเวลา 

จุดเริม่ตน 

จุดสิ้นสุด 
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2) วิธีการจัดการนัดหมาย โดยใช Google Calendar 

การจัดการนัดหมายผูบริหาร โดยใช Google Calendar มีตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เพ่ือประหยัดทรัพยากร 

ลดข้ันตอน  ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว และงานมีประสิทธิภาพ สงผลตอความพึงพอใจของผูบริหารและ

ผูรับบริการ 

Google Calendar คือ บริการปฏ ิทินออนไลน ของ Google เปนตัวชวยในการบริหารจัดการนัด

หมาย ช วยในการจ ัดระเบ ียบตารางเวลา แผนงาน และก ิจกรรมต างๆ อย างง ายดายและสะดวกสบาย 

สามารถเก ็บข อม ูลการน ัดหมายหร ือก ิจกรรมต างๆ ไว ในท่ีเด ียวก ันได สามารถใช ปฏ ิท ินร วมก ับเพ ื่อน 

เฉพาะกลุ ม และค นหาเหต ุการณ ต างๆ ได อย างรวดเร ็ว มีหลายคนสงสัยทําไมตองใช Google Calendar 

ปจจุบันนี้ ขอมูลขาวสารเหตุการท่ีแชรรวมกันจะยิ่งเยอะมากข้ึนและมีความรวดเร็วตอเหตุการณ การใชงาน

ปฏิทินออนไลนจึงเปนตัวชวยสําคัญและเปนท่ีนิยม โดยเฉพาะการใชปฏิทินออนไลนรวมกัน คุณมีเวลาไมพอท่ี

จะตองมานั่งเปดคอมพิวเตอรและเชื่อมตออินเตอรเน็ตเพ่ือท่ีจะเปดเขามาดูปฏิทินออนไลน และจะดีกวาไหม 

เม่ือมีวิธีการท่ีรวดเร็วและสะดวกเพ่ิมข้ึน เพียงแคใช Smartphone ท่ีสามารถเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ตก็เปดดู

ปฏิทินออนไลน Google Calendar ท่ีไหนเม่ือไหรเวลาไหนก็ได 

การเขาใชงานปฏิทิน เริ่มตนใชงาน Google Calendar โดยพิมพ 

URL  http://calendar.google.com จะปรากฏหนาจอ ซ่ึงประกอบดวย 

ปฏิทิน  รูปแบบปฏ ิทินรายเดือน แสดงตัวเลือกแบบว ันท่ี 

รายการปฏ ิท ิน  แสดงรายช ื่อของปฏ ิท ินท้ังของเจ าของปฏ ิท ินและปฏ ิท ินท่ีม ีการใช ร วมก ัน ผูใช

สามารถดูปฏิทินหลายๆอันในเวลาเดียวกันได และยังสามารถต้ังสีของปฏิทินได เพ่ือใหงายในการดูขอมูลใน

ตารางกิจกรรม 

ตารางกิจกรรม  แสดงรายการก ิจกรรมของปฏิทินท่ีถูกเร ียกดู 

 
ภาพท่ี 3 GOOGLE CALENDAR 

 

ปฏิทิน 

 

รายการปฏิทิน 

 

ตารางแสดงกิจกรรม 
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การเพ่ิมปฏิทิน  เม่ือตองการสรางปฏิทินปฏิทินเฉพาะ โดยคลิกท่ี (1) Add Calendar (เพ่ิมปฏิทิน) 

> (2) New calendar (ปฏิทินใหม) จะปรากฏหนาตางตามรูป ใหกรอกขอมูล (3) ชื่อปฏิทิน รายละเอียด ของ

ปฏิทิน เขตเวลา และเลือก (4) CREATE CALENDAR (สรางปฏิทิน) เพ่ือบันทึกการสรางปฏิทิน 

 

 
 

 

 

 

ภาพท่ี 4  การเพ่ิมปฏิทิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 
3 

4 
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การใชปฏิทินรวมกับผูอ่ืน  เราสามารถใชปฏ ิทินรวมก ับผ ูอ ื่นได  โดยไปท่ีรายการปฏิทินท่ีตองการ

แบงปน คลกิท่ี (1) Setting and sharing (การตั้งคาและแบงปน) > (2) Share with specific people (แบงปน

ปฏิทิน) > (3) ADD PEOPLE (เพ่ิมบุคคล) จะปรากฏหนาตางตามรูปดานลาง โดยการตั้งคาการใชปฏิทินรวมกัน 

ใหใส E-Mail ของบุคคลท่ีจะใหใชปฏิทินรวมกัน ในชอง (4) Add email or name (เพ่ิมอีเมล) หลังจากตั้งคา

สิทธิ์แลว ใหคลิกท่ี Save (บันทึก) เพ่ือบันทึกการตั้งคา 

การกําหนดสิทธิ์ในการใชปฏิทินรวมกัน (Permissions) แบงสิทธิ์การใชรวมกัน 4 ระดับ ดังนี้ 

- แสดงเฉพาะขอมูลวาง/ไมวาง (ซอนรายละเอียด) (See only free/busy)  

- ดูรายละเอียดกิจกรรมท้ังหมด (See all event details)  

- แกไขกิจกรรม (Make changes to events)  

- ดําเนินการแกไขและจัดการการใชรวมกัน (Make changes and manage sharing) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  การใชปฏิทินรวมกับผูอ่ืน 

 

การสรางกิจกรรม  สามารถทำได 2 ว ิธ ี คือ ว ิธ ีแรกเปนการสรางแบบเร็ว (1) คลิกหนึ่งครั้งบนพ ื้นท่ี

วางในชวงเวลา/วันท่ีท่ีตองการสรางกิจกรรม จะปรากฏหนาตางเล็ก (2) ใหใสหัวเรื่องกิจกรรม วันท่ี และเวลา 

ตามภาพแรก และ (3) กด Save (บันทึก) ตามภาพท่ี 6 และวิธีท่ีสองเปนการสรางแบบใสรายละเอียด คลิกสอง

ครั้งบนพ้ืนท่ีวาง จะปรากฏหนาตางใหญ ใหใสขอมูลอยางละเอียด (1) ชื่อกิจกรรม เวลา สถานท่ี การแจงเตือน 

แนบไฟลเอกสาร และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ จากนั้นคลิก (2) Save (บันทึก) เพ่ือสรางกิจกรรม ตามภาพท่ี 7 

1 

2 

3 

4 
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ภาพท่ี 6  การสรางกิจกรรมแบบเร็ว 

 

 

 
ภาพท่ี 7  การสรางกิจกรรมแบบใสรายละเอียด 

 

  

1 2 

3 

1 

2 
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การแกไขและลบกิจกรรม  สามารถทําได โดยการคล ิกที่ก ิจกรรมที่ต องการแก ไขหร ือลบ จากนั้นจะ

ปรากฎหนาตางดังรูป (1) ให ทำการแก ไขรายละเอียด เม่ือทําการแก ไขเร ียบร อยแล วให กด (2) SAVE (บ ันท ึก) 

เพ ื่อบ ันท ึกการแกไข ตามภาพที่ 8 และหากตองการลบกิจกรรมนั้นๆ ใหคลิกเลือก (1) กิจกรรมท่ีตองการลบ 

จะปรากฏบล็อกตามภาพ จากนั้นคลิกเลือกท่ี (2) รูปถังขยะ กิจกรรมก็จะถูกลบไปจากปฏิทิน ตามภาพท่ี 9 

 
ภาพท่ี 8  การแกไขกจิกรรม 

 

 
ภาพท่ี 9  การลบกจิกรรม 

1 2 

1 

2 
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การสงคําเชิญประชุมแบบออนไลน การส งคําเชญิบ ุคคลอ ี่นเข าร วมก ิจกรรม สามารถทําได โดยคล ิก 

เล ือกท่ีก ิจกรรมที ต องการเชญิ จะปรากฏหน าต างตามภาพ คลิกท่ี (1) GUESTS (ผ ูเข าร วมประชุม) > (2) ใส  

E-Mail ของบ ุคคลที่จะเชิญเข าร วมก ิจกรรมในช อง Add guests (เพ ิ่มผู เข าร วม) > (3) SAVE (บันทึก) เพ่ือ

บันทึกการเชิญ จากนั้นปรากฏบล็อกถามวา ตองการสง e-mail แจงบุคคลท่ีถูกเชิญทราบหรือไม ใหเลือก (4) 

Send (สง)  

 

 

 

ภาพท่ี 10  การสงคําเชิญประชมุแบบออนไลน 
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4 
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การตอบรับนัดหมายจากคําเชิญ  เม่ือไดรับคําเชิญเขารวมประชุม Calendar จะแสดงรายการ

กิจกรรมเปนแบบจางๆ ตามรูป ใหคลิกท่ีกิจกรรมนั้น ตาม (1) จะปรากฏหนาตางรายละเอียดของกิจกรรม 

เจาของปฏิทินสามารถกดเลือกตอบรับ เขารวม/ไมเขารวม ได ตาม (2)  

 

 
ภาพท่ี 11  การตอบรับนัดหมายจากคําเชิญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 
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การต้ังคาแจงเตือนกิจกรรม  เปนการตั้งคาแจงเตือนกอนเกิดเหตุการณ  ซึ่งเปนการแจงเตือนของ

ระบบแบบ pop up และสงเตือนทางอีเมล ทําไดโดยคลิกที ่ (1) รายการปฏิทินที ่ตองการตั ้งคา  > (2) 

Settings and Sharing (การตั้งคาและแบงปน) > (3) Event Notifications (การแจงเตือนกิจกรรม) > 

(4) ตั้งคาการแจงเตือนตามตองการ ซ่ึงสามารถระบุเวลาแจงเตือนเปนนาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห และยังสามารถ

ตั้งคาการแจงเตือนทางอีเมลไดดวย 
 
 
 
ภาพท่ี 12  

การต้ังคาแจงเตือนกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

1 
2 

3 4 
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3) เทคนิคการจัดการนัดหมาย โดยใช Google Calendar 

1) การสรางกิจกรรมนัดหมายท่ีดี ควรกรอกขอมูลใหครบถวน ประกอบดวย ชื่อกิจกรรม สถานท่ี 

วันท่ี เวลา ไฟลเอกสารท่ีเก่ียวของ และผูประสานงานพรอมเบอรโทรศัพท 

2) กรณีการเชิญแบบออนไลน ควรกรอกขอมูลใหครบถวนตามขอ 3.1 กอนสงคําเชิญ เพ่ือไมเปน

การสรางความสับสนและรบกวนผูถูกเชิญหลายครั้ง เนื่องจากระบบจะสงเมลแจงผูเขารวม 

3) การแบงปนหรือแชรปฏิทินใหบุคคลอ่ืนใชรวมกัน ควรตั้งคากําหนดสิทธิ์การใชงานทุกครั้ง 

4) การตั้งคาการแจงเตือนกิจกรรม คาพ้ืนฐานควรเปนการเตือนกอนเกิดกิจกรรม ประมาณ 10-30 

นาที แตกรณีกิจกรรมนั้นตองมีการเตรียมตัวกอน เชน การเดินทางไปราชการ ควรตั้งคากิจกรรม

ใหเตือนลวงหนา 1 วัน เพ่ิมเติม เพ่ือใหผูบริหารเตรียมตัวกอนการเดินทาง 
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2.2  การจัดการประชุมแบบไรกระดาษ 

1) ข้ันตอนการจัดการประชุมแบบไรกระดาษ 

ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียดงาน เครื่องมือท่ีเก่ียวของ 

 

 

 

   

 

 

 

10 นาที ไดรับขอมูลการประชุม (วัน เวลา 

สถานท่ี ผูเขารวม และประเด็นการ

ประชุม)  

 

 

 

 

10 นาที สรางคําเชิญและสงคําเชิญ

ผูเขารวมประชุมแบบออนไลนใน 

Calendar  

 

 

 

 

3 ชั่วโมง จัดทําประเด็นการประชุม และ

ขอมูลประกอบ ใน Ms Word 

 

 

 

 

30 นาที แปลง MS Word ใหเปนเอกสาร 

PDF และจัดทําสารบัญเอกสาร 

 

 

 

 

5 นาที สงใหผูบริหารพิจารณาและลง

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

 

 

 

30 นาที สงเอกสารการประชุมใหผูเขารวม

ประชุมทางอีเมล ดวยวิธี e-mail 

merge 

 

 

 

 

   

 

  

เชิญประชุมแบบออนไลน  

โดยใช Calendar 

ไดรับขอมลูการประชุม 

(วัน/เวลา/สถานท่ี/ขอมลู) 

จัดทําระเบียบวาระการประชุม 

และเอกสารประกอบการประชุม 

แปลงเอกสารเปน PDF และจดัทํา

สารบัญเอกสารในรูปแบบดิจิทัล 

รับรองเอกสาร 

ดวยลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส 

สงเอกสารการประชุม  

โดยใช e-mail merge  

จุดเริม่ตน 

จุดสิ้นสุด 
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2) วิธีการจัดทําเอกสารในรูปแบบดิจิทัล (การสรางเอกสาร PDF) 

เอกสาร PDF (Portable Document Format) เปนฟอรแมตเอกสารดิจิทัลรูปแบบหนึ่งท่ีพัฒนา 

เพ่ือเนนการคงสภาพของเอกสารใหสามารถเรียกดูไดสะดวก โดยไมมีปญหาการจัดหนากระดาษ การจัดพารา

กราฟ จึงถูกนําไปประยุกตใชหลากหลาย ท้ังการสงเอกสารเพ่ือแลกเปลี่ยน การเก็บเปนคลังเอกสาร การใช

นําเสนอผานสื่อ e-Learning นอกจากความสามารถการคงความเปนเอกสารตนฉบับไดอยางสมบูรณแลว 

เอกสาร PDF ยังสามารถกําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลไดหลายระดับ ตั้งแตการเปดเรียกดู การ

คัดลอก จนถึงการสั่งพิมพ หนวยงานตางๆ จึงใหความสําคัญกับการจัดเก็บเอกสาร PDF เปนอยางมาก โดยมี

วิธีดําเนินการหลัก 2 วิธีไดแก 

- การสแกนเอกสารตนฉบับ ซ่ึงมักจะเปนตัวเลม หรือกระดาษ ใหเปนเอกสารดิจิทัลรูปแบบ PDF 

- การแปลง (Convert) หรือสงออก (Export) เอกสารตนฉบับ ท่ีอยู ในรูปของแฟมดิจิ ทัล 

เชน .doc, .xls, .ppt, .odt ใหเปนเอกสารดิจิทัลรูปแบบ PDF 

(Knowledge Sharing, 2556) 

ในการจัดการประชุมแบบไรกระดาษ โดยการจัดทําเอกสารการประชุม ซ่ึงประกอบดวย หนังสือเชิญ

ประชุม ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระการประชุม ใหเปนเอกสารดิจิทัลในรูปแบบ PDF 

มีวิธีการ ดังนี้ 

2.1) เริ่มจากการแปลงเอกสารการประชุม ใน Microsoft Word ใหเปน PDF โดยไปท่ี (1) File > 

(2) Save as > (3) ใสชื่อเรื่อง > (3) เลือกประเภทไฟลเปน .pdf และกด Save เพ่ือบันทึก

เอกสาร 

 

ภาพท่ี 13  การแปลงเอกสารจาก WORD เปน PDF 

1 

2 

3 
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2.2) จากนั้นใหเปดเอกสารไฟล PDF เพ่ือจัดทําสารบัญเอกสาร ตามระเบียบวาระการประชุมท่ี

กําหนดไว เพ่ือใหผูใชสามารถคลิกเลือกท่ีหัวขอหรือวาระการประชุม และหนาจอแสดงหนา

เอกสารตามหัวขอหรือวาระการประชุมท่ีคลิกเลือก โดยไปท่ีหนาเอกสารท่ีตองการทําสารบัญ

เอกสาร ไปท่ี (1) Bookmarks > เลือก (2) New Bookmark > (3) ใสรายละเอียดหัวขอหรือ

วาระการประชุม ตามภาพท่ี 14 

2.3) เม่ือดําเนินการตามขอ 2.2 ครบทุกหัวขอตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไวแลว กด Save เพ่ือ

บันทึกขอมูล ก็จะไดสารบัญเอกสารตามตองการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14  การทําสารบัญเอกสารใน PDF 

 

 

1 
2 

3 
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3) วิธีการสงอีเมลแบบจําเพาะเจาะจง ดวยวิธี e-mail merge 

e-mail merge หรือการสงอีเมลแบบจําเพาะเจาะจง ใชกับการสงจดหมายท่ีตองสงใหผูรับหลายคน  

โดยท่ีจดหมายมีเนื้อความ และเอกสารแนบคลายคลึงกัน กลาวคือเนื้อหาสวนใหญเหมือนกัน แตมีชื่อและท่ีอยู

ผูรับแตกตางกัน ในคูมือนี้แสดงการสง Mail Merge โดยใช Google Sheets เนื่องจากมีโปรแกรมเสริมสําหรับ

สงเมลแบบ Mail Merge เปนการเฉพาะ สามารถสงอีเมลออกไปใหผูรับครั้งละจํานวนมากๆ แบบอัตโนมัติ ไม

ตองมาสงทีละเมล และสามารถแนบไฟลเอกสารการประชุมไปพรอมไดเลย ซ่ึงมีวิธีการ ดังนี้ 

เริ่มตนเปดการใชงาน Mail Merge โดยเปด Google Sheets และไปท่ี (1) Add-ons > (2) Mail 

Merge with Attachments > (3) Enable Mail Merge 

 

 
 

ภาพท่ี 15  เร่ิมตนเปดการใชงาน MAIL MERGE 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 
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การตรียมขอมูลรายการผูรับ  โดยการสราง Merge Template ไปท่ี (1) Add-ons > (2) Mail 

Merge with Attachments > (3) Create Merge Template จากนั้น sheet จะสราง Merge Template 

ใหใสขอมูลผูรับใน Template ขอมูลสําคัญท่ีตองใสประกอบดวย First Name (ชื่อ) Last Name (ชื่อสกุล) 

Email Address (อีเมล) และ  File Attachments (ไฟลเอกสารการประชุม)  

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  การเตรียมขอมูลรายการผูรับ 

 

 

 

 

 

1 

2 3 

4 
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การเขียนหรือสรางอีเมล  เม่ือเตรียมขอมูลรายการผูรับเสร็จเรียบรอยแลว ใหดําเนินการสรางหรือ

เขียนอีเมล เพ่ือใสเนื้อหาของจดหมาย ไปท่ี (1) Add-ons > (2) Mail Merge with Attachments > (3) 

Configure Mail Merge จะปรากฏบล็อกข้ึนดานขาง เลือก (4) Create Email Template > Use a visual 

editor > (5) EDIT (ตามภาพท่ี 17) 

จากนั้นจะแสดงหนา Design the content for your email (ตามภาพท่ี 18) ใหใสเนื้อหาของ

จดหมาย ซ่ึงประกอบดวย (1) ชื่อเรื่อง และสวนของเนื้อหาในการเชิญประชุม สวนสําคัญคือบรรทัดแรกของ

จดหมาย (2) เรียน ตามดวยฟลด First Name และ Last Name (จาก Merge Template) เพ่ือใหแสดงชื่อ

และชื่อสกุลของผูรับ ทําไดโดยไปท่ี (3) Insert Merge Field  เลือก First Name และ Last Name ตามภาพ

ตัวอยาง เม่ือดําเนินการรางเนื้อหาเมลเรียบรอยแลว ใหกด (4) Save เพ่ือบันทึกรางจดหมาย 

 

  

 

 
 

 

ภาพท่ี 17  การเขียนหรือสรางอีเมล 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภาพท่ี 18  DESIGN THE CONTENT FOR YOUR EMAIL 

การสงอีเมล ใหเลือก (1) CONTINUE เพ่ือดําเนินกาตอ จากนั้นระบบจะใหเลือกการสง เลือก (2) 

Send a test email หากตองการใหสงเมลทดสอบ เลือก (3) Run Mail Merge หากตองการสงเมลใหผูรับ กด 

GO เพ่ือดําเนินการสงเมล 

 
ภาพท่ี 19  การสงอีเมล 

1 

2 
3 

1 

2 

4 3 
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เม่ือระบบสงอีเมลเรียบรอยแลวจะข้ึนขอความ Mail Merge is complete ตาม (1) และท่ีรายการ 

Merge Template จะแสดงขอมูล วันท่ีและเวลาท่ีสงเมล ตาม (2)  

 

 
 

ภาพท่ี 20  MAIL MERGE IS COMPLETE 

 

 
ภาพท่ี 21  ตัวอยางเมลท่ีสงดวย MAIL MERGE 

1 

2 
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3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับ

เลขานุการ โดยเริ่มตั้งแตเตรียมการ ข้ันดําเนินการ และข้ันติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

3.1 ข้ันเตรียมการ 

 ภาระงานท่ีรับผิดชอบของเลขานุการผูบริหารท่ีมีความหลากหลาย เชน งานสารบรรณ การ

ประสานงาน การนัดหมาย การใหบริการ การประชุม การตอนรับ การเงินและพัสดุ และการเปนเลขานุการ

ผูบริหารท่ีดี แตในครั้งนี้จะนําเสนอการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการผูบริหาร ซ่ึงการ

ปฏิบัติงานท่ีผานมาวาพบปญหา อุปสรรค อยางไรบาง และผูบริหารมีความพึงพอใจในระดับใด สอดคลองกับ

ประเด็นยุทธศาสตร วิสัยทัศน พันธกิจของกองบริหารงานกลางอยางไร เพ่ือนําขอมูลประกอบวางแผนการ

ปฏิบัติงาน มีการศึกษา ทําความเขาใจ และวิเคราะหงานอยางละเอียด และจัดทําเปนข้ันตอนกระบวนงานใน

แตละงาน มีการกําหนดขอตกลงการปฏิบัติงานในแตละรอบการประเมินใหมีการพัฒนางานและมีการนํา

เครื่องมือดิจิทัลมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน และสอดคลองตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของ

บุคลากรสังกัด ซ่ึงประกอบดวย 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานท่ี 1 บุคลากรมีความสามารถในการวางแผนการ

ปฏิบัติงาน มาตรฐานท่ี 2 บุคลากรมีความสามารถดานการปฏิบัติงาน  มาตรฐานท่ี 3 บุคลากรเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตสํานึกในการใหบริการมาตรฐานท่ี 4 บุคลากรเปนผูปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

กองบริหารงานกลาง 

3.2  ข้ันดําเนินการ 

            การปฏิบัติงานในการประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงานสําหรับเลขานุการ จะตองปฏิบัติให

สอดคลองกับแผนการปฏิบัติงานและกระบวนงานท่ีกําหนดไว  ท้ังการเลือกใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลน และ

การดําเนินงานใหมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว เพ่ือความพึงพอใจของผูบริหาร 

3.3  ข้ันติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเปนข้ันตอนในการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจริง โดย

การสอบถามความพึงพอใจของผูบริหาร รวมรวมขอมูลปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงานมาใช

ประกอบการพัฒนางาน และการวางแผนงานในปฏิบัติงานครั้งตอไป  
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บทที่ 5 

ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

ผูปฏิบัติงานในตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับปฏิบัติการ งานเลขานุการผูบริหาร กอง

บริหารงานกลาง  มหาวิทยาลัยขอนแกน ในบทบาทหนาท่ีการอํานวยการและรับผิดชอบในหนาท่ีเลขานุการ

ผูบริหารท่ีรับผิดชอบภาระงานท่ีหลากหลายเชน การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร การ

จัดการนัดหมายผูบริหาร งานสารบรรณ จัดการประชุม การเงินและพัสดุ การประสานงาน และการบริการ 

รวมถึงการพัฒนางานในตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป และการถายทอดความรูในการปฏิบัติงาน รวมถึง

การใหคําปรึกษาและการพิจารณาดําเนินการในภาระงานดังกลาวตามแนวคิดหรือแนวทางการประยุกตใช

เครื่องมือดิจิทัลออนไลนสําหรับเลขานุการจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักการปฏิบัติงาน PDCA มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานข้ันตอนการปฏิบัติงาน วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของมาใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ผูปฏิบัติงานในตําแหนงนี้จะตองมี

ความรูความเขาใจในลักษณะงาน วิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนงาน การประสานงาน การใหบริการ และ

ระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี และตองใหบริการภาระงานอ่ืนๆ เพ่ือใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

มากยิ่งข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีผานมาถึงปจจุบัน ถึงแมวาการใหบริการท่ีดีอยางไร แตในภาพรวมยังพบปญหา

อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหา รวมถึงขอเสนอแนะท่ีงานเลขานุการผูบริหาร กองบริหารงานกลาง  

มหาวิทยาลัยขอนแกน ดังนี้ 

 1. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 

 2. ขอเสนอแนะ 

1. ปญหา อุปสรรคและแนวทางแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข/การพัฒนางาน 

การจัดการนัดหมาย โดยใช 

Google Calendar 

1) รับขอมมูลมาไมครบถวน 

และไมถูกตอง 

- สอบถามขอมูลใหถูกตองครบถวน ใคร ทํา

อะไร ท่ีไหน เม่ือไหร พรองเอกสารท่ี

เก่ียวของ 

- มีกระดาษโนตและปากกาติดตัวทุกครั้งท่ี

เข าพบผูบริหาร และทุกครั้ ง ท่ี มีการ

ประสานงาน เพ่ือจดบันทึกขอมูล 
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 2) ชาดทักษะในการใช Google 

Calendar ทําใหใชงานไดแค

ระดับพ้ืนฐาน ไมสามารถ

ประยุกตใชงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุดได รวมท้ัง

การเชื่อมตอกับทรศัพทมือถือ 

- พัฒนาตนเอง ดวยการเรียนรูการใชงาน

ข้ันสู ง  เ พ่ื อ ให ใ ช ร ะบบได อย า ง เ ต็ ม

ประสิทธิภาพ 

 3) ผูบริหารไมใหความรวมมือใน

การใชงาน Calendar 

- ทํ าความ เข า ใจร วม กับผู บ ริ หาร  ถึ ง

ประโยชนและประสิทธิภาพของระบบ 

พรอมท้ังความสะดวกสบายในการใชงาน 

การจัดการประชุมแบบไร

กระดาษ 

1) ขาดทักษะในการใชงาน PDF 

และการสง e-mail merge 

- พัฒนาตนเอง เรียนรูการใชงานโปรแกรม 

PDF และ Sheet เพ่ิมเติม 

 2) ไมไดรับการตอนรับจาก

ผูเขารวมประชุม ผาน 

Google Calendar 

- ประสานงานกับผู เขารวมประชุมหรือ

เลขานุการ เพ่ือยืนยันการเขารวมประชุม 

 3) คอมพิวเตอรและซอฟตแวร

ไมรองรับการทํางาน 

- มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนตอบุ

คลาการในอุปกรณและซอฟตแวร ท่ี มี

ประสิทธิภาพ 

Digital Literacy 1) บุคลากรขาดการตระหนัก 

และไมกระหายในการใช

ดิจิทัล ทําใหไมเรียนรูท่ีจะใช

งานเครื่องมือดิจิทัล 

- จัดโครงการเพ่ือใหบุคลากรตระหนักถึง

การเขาสูยุคดิจิทัลอยางหลีกเลี่ยงไมได 

และ ให เ ห็ น ถึ งคว ามสํ า คัญ  ร วม ท้ั ง

ประโยชนของการใชเครื่องมือดิจิทัล 

 2) ขาดความรูในการใชงาน

เครื่องมือดิจิทัล 

- จัดอบรมด าน  Digital Literacy ทุก  6 

เดือน เนื่องจากมีเครื่องมือดิจิ ทัลและ

นวัตกรรมใหมๆเกิดข้ึนไมหยุดนิ่ง 

 3) ขาดสมรรถนะในการคิดหรือ

การประยุกตใชเครื่องมือ

ดิจิทัล 

- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน พัฒนา

ตนเอง หาชองทางเรียนรูเพ่ิมเติม และคิด

พัฒนางาน 

- ศึกษาดูงานกับหนวยงานท่ีมีลักษณะงานท่ี

คลายกัน 
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การปฏิบัติงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข/การพัฒนางาน 

การปฏิบัติงานประจํา 

1) งานสารบรรณ และการ

กลั่นกรองเอกสารกอนเสนอ

ผูบริหาร 

2) การประสานงาน 

3) การนัดหมาย 

4) การประชุม 

5) การเงินและพัสดุ 

6) การบริหารจัดการขอมูล 

7) การตอนรับและรับรองแขก 

1) มีการทํางานท่ีซํ้าซอน ใชเวลา

มาก และการใชทรัพยากรท่ี

สิ้นเปลืองโดยเฉพาะกระดาษ  

- มีระบบหรือเครื่องมือดิจิทัลมาใชในการ

พัฒนางาน 

- มีเครื่องมือดิจิตัล เพ่ือประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน เชน ใช Google Calendar ใน

การจัดการนัดหมาย การใช Drive ในการ

จัดการขอมูลและใชขอมูลรวมกัน เพ่ือลด

ข้ันตอนการจัดการขอมูลท่ีซํ้าซอน เปนตน 

 2) การขาดพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษา

ในการปฏิบัติงาน 

- มี ร ะบบ พ่ี เ ลี้ ย ง ให คํ าปรึ กษา ในการ

ปฏิบัติงานเลขานุการผูบริหารท่ีมีความ

ยุงยากซํ้าซอน เชน การวิเคราะหภาระ

งาน การจัดทําวิจัยสถาบัน และคูมือใน

การปฏิบัติ งาน  เ พ่ือใชประกอบการ

ตัดสินใจ และใชอางอิงในการปฏิบัติงาน 

 3) การขาดโอกาสหลายๆ อยาง

ท้ังการพัฒนาตนเอง และ

อ่ืนๆภาระงานท่ีคอนขางมาก 

ไมมีเวลา และตองปฏิบัติงาน

คนเดียว 

- มีการวิ เคราะหภาระงานเลขานุการ

ผูบริหาร เ พ่ือประกอบการวิ เคราะห

อัตรากําลังท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

และลดความเครียดความกดดันในการ

ปฏิบัติงาน 

- มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงาน

และการพัฒนางานเพ่ือความกาวหนาใน

การปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน 

- มีโอกาสในการเขารวมประชุมเชิงนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบนโยบาย

การบริหารมหาวิทยาลัย และมีโอกาส

ถายทอดองคความรูใหเลขานุการผูบริหาร

รับทราบ 
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 4) ภาวะความเครียดหรือความ

กังวลท่ีเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงผูบริหาร กฏ

ระเบียบตางๆ การแกไข

ปญหาเฉพาะหนาหรือ

ตัดสินใจในบางเรื่องแทน

ผูบริหาร และไมมีเลขานุการ

ผูบริหารสวนกลางเพ่ือรองรับ

การปฏิบัติงานแทนในกรณีลา 

หรือไปราชการ 

- มี ข้ั น ต อ น ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ทุ ก

กระบวนงานของงานเลขานุการผูบริหาร 

- มีท่ีปรึกษาในการปฏิบัติงาน 

- มีการถอดบทเรียนการปฏิบัติงานของ

เลขานุการผูบริหาร เพ่ือการพัฒนางาน

รวมกัน และเปนมาตรฐานเดียวกัน สงผล

ตอภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัย 

- มีการระดมสมองเพ่ือการปฏิบัติงานแทน

กันท่ีไดมาตรฐานเดียวกัน 

- มีกิจกรรมเพ่ือสรางความผาสุกและคลาย

ค ว า ม เ ค รี ย ด แ ล ะ ค ว า ม ก ดดั น ขอ ง

เลขานุการผูบริหาร 

 5) ไมมีคูมือและข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของชัดเจน 

- มี ก า รจั ด ทํ า คู มื อกา รปฏิ บั ติ ง าน ทุก

กระบวนงานของงานเลขานุการผูบริหาร 

การพัฒนางาน 1) ขาดโอกาสในการพัฒนางาน 

เนื่องจากภาระงาน

คอนขางมาก และปฏิบัติงาน

ประจําฝายเพียงคนเดียว 

 

 

- มีการวิ เคราะหภาระงานเลขานุการ

ผูบริหาร เ พ่ือประกอบการวิ เคราะห

อัตรากําลังท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

และลดความเครียดความกดดันในการ

ปฏิบัติงาน 

- มีโอกาสในการรวมกิจกรรม/โครงการ

เก่ียวกับการพัฒนางาน เชน 1. การเขารับ

การอบรมแนวทางความกาวหนาในการ

ขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 2. การอบรม

เชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการเขียนคูมือการ

ปฏิบัติงาน และการวิเคราะหผลงาน 3. 

การอบรมเสริมสรางทักษะในการเขียน

ผลงานเชิงวิชาการ 4. การแลกเปลี่ยน

เรียนรูในการปฏิบัติงานท่ีนอกเหนิอจาก

งานเลขานุการ 
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- มี โครงการอบรมการปฏิบัติ งานและ

พัฒนางานโดยใชหลัก PDCA 

- จั ด ใ ห มี โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น

กระบวนการพัฒนางานท่ีเปนระบบ มีการ

ถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ มีการเรียนรู  

และมีการบูรณาการท่ีดี 

- มี โครงการสํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ เพ่ือรับทราบความคาดหวัง

จากผูรับบริการ พรอมท้ังนําขอเสนอแนะ

ไป พัฒนางาน  ลด ข้ันตอนแล ะ กา ร

ปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติงาน สงผล

ตอการปฏิบัติงานท่ีดี 

- มีการบริหารจัดการท่ีดีดานการพัฒนา

บุคลากรใหสามารถปฏิบัติ ง านแทน

ทีมงานดานการเงิน การพัสดุ และดาน

สารบรรณ 

 2) ขาดพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาในให

คําแนะนําในแนวทางการ

พัฒนางาน 

- มีระบบพ่ีเลี้ยงหรือท่ีปรึกษาใหคําแนะนํา

และขอเสนอแนะในการพัฒนางาน 

- ไดรับการสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใน

การขอกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึน 

- มี โ คร งการสั มมนา  ทบทวนผลการ

ปฏิบัติงาน และกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด

รายบุคคล 

 

2. ขอเสนอแนะ 

1) ควรมีการจัดอบรมทักษะดานดิจิทัล ทุก 6 เดือน เนื่องจากมีการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลและ

นวัตกรรมใหมๆอยางไมหยุดนิ่ง 

2) ควรมีการสรางเครือขายผูนําดานดิจิทัล โดยเลือกบุคลากรท่ีมีสรรถนะดานดิจิทัล เปนตัวแทน

หนวยงานละ 1 คน มารวมกิจกรรมและรวมอบรมกับสวนกลางเปนประจํา เพ่ือทําหนาท่ีเปนท่ี

ปรึกษาในการทํางานและประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของหนวยงาน 
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3) ควรมีการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการ

ใชเครื่องมือดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 

4) ควรมีการจัดกิจกรรมหรือชองทางในการกระตุนและสนับสนุนการใชเครื่องมือดิจิทัลในการ

ปฏิบัติงาน เชน มุมท่ีปรึกษาท่ีสามารถชวยแนะนําการแกไขปญหาจากการใชเครื่องมือดิจิทัลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว ชองทางออนไลนท่ีใหความรูเก่ียวกับ Digital Workplace โดยเฉพาะท่ีเขาถึง

ไดสะดวกและรวดเร็ว เปนตน 

5) ควรมีคูมือการปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร ใหครอบคลุมทุกกระบวนงาน ดังนี้  

2.1) งานสารบรรณของเลขานุการผูบริหารมหาวิทยาลัย 

2.2) การประสานงาน การนัดหมาย และการใหบริการของเลขานุการผูบริหาร 

2.3) การบริหารจัดการประชุมของผูบริหาร 

2.4) การตอนรับผูมาติดตอราชการของผูบริหาร 

2.5) การเบิกจายคาโทรศัพท และจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑของผูบริหาร 

2.6) การขออนุมัติเดินทางไปราชการท้ังในและนอกราชอาณาจักรของผูบริหาร 

2.7) เทคนิคการเปนเลขานุการผูบริหารท่ีดี 

2.8) การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลออนไลนในการทํางานเลขานุการ 

3) ควรมีกระบวนการในการผลักดันและเปนพ่ีเลี้ยงในการจัดทําผลงานเชิงวิเคราะหเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของเลขานุการผูบริหาร เพ่ือเปนขอมูลหรือแนวทางในการบริหารงานของผูบริหาร เชน 

การวิ เคราะหความคิดเห็นการกําหนดพันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนา

มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือเปนแนวทางในการกําหนดกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตรในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยของผูบริหาร เปนตน 

4) ควรมีโครงการอบรมและพัฒนาการปฏิบัติงานท้ังภาคทฤษฎี หลักการ และระเบียบหรือเอกสารท่ี

เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน และภาคปฏิบัติเก่ียวกับเทคนิคหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 

5) ควรมีโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหมีความสามารถและความสุขใน

การทํางาน 

6) ควรมีองคความรู และระบบจัดการองคความรูท่ีดี เรียนรู และเขาถึงไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

7) ควรมีโครงการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการเพ่ือรับทราบความคาดหวังจากผูรับบริการ 

พรอมท้ังนําขอเสนอแนะไปพัฒนางาน ลดข้ันตอนและการปรับเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติงาน 

สงผลตอการปฏิบัติงานท่ีดี 

8) ควรมีการบริหารจัดการทีดี ในการพัฒนาบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานแทนทีมงานการบริหาร

จัดการเลขานุการผูบริหารอยางมืออาชีพ 
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9) ควรมีโครงการสัมมนา ทบทวนและถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน และกําหนดแนวทาง เปาหมาย 

และตัวชี้วัดรายบุคคล 

10) ควรมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเพ่ือความกาวหนาในการปฏิบัติงานท่ี

สูงข้ึน และมีกระบวนการในการติดตามและระบบพ่ีเลี้ยงในการจัดทําผลงาน 
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