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คํานํา
บทบาทของลขานุการผูຌบริหาร ป็นบทบาททีไสําคัญ฿นการสนับสนุนละอํานวยความสะดวก฿น
การทํางาน฿หຌกบั ผูຌบริหาร ทัๅงยังป็นตําหนงทีไสามารถสะทຌอนภาพลักษณ์ของผูຌบริหารละองค์กรอีกดຌวย
ดังนัๅน ผูຌทีไปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการผูຌบริหารจึงตຌองมีความพรຌอม฿นทุกดຌาน ทัๅงทักษะ สมรรถนะ เหวพริบ
ละทคนิค฿นการทํางาน พืไ อจะเดຌป็นผูຌสนับสนุนงานของผูຌบริหารเดຌอยางมีประสิท ธิภาพ สงผล฿หຌ
ผูบຌ ริหารทํางานเดຌคลองตัว ขับคลืไอนการบริหารเดຌอยางกิดประสิทธิผล ละนําพาองค์กรกຌาวขຌาสูชนัๅ นํา
คูมือการปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับนีๅ จัดทําขึๅน
พืไอหวังจะ฿หຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ
นําเปประยุกต์฿ชຌ฿นงานทีไมีลักษณะ฿กลຌคียงกัน ดยคูมือฉบับนีๅเดຌนําทัๅงองค์ความรูຌพืๅนฐานกีไยวกับงาน
ลขานุการ ละทคนิคจากประสบการณ์นําสนอ฿นกระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ซึไงอยางทีไ
ทราบกันดีวางานลขานุการ ป็นงานทีไเมมีขอบขต฿นการทํางานทีไชัดจน ละมีงืไอนเข฿นการปฏิบัติงาน
ผันปรอยูสมอ ขຌอมูล฿นคูมอื ฉบับนีๅจึงถือเดຌวาป็นพียงพืๅนฐาน฿นการศึกษาหาความรูຌ ซึงไ พืๅนฐานเม฿ชสิไง
ทีไยิไง฿หญ ตป็นสิไงสําคัญทีไหากมองขຌามเป รากฐานจะเมมัไนคงละมืไอกิดความผันปร฿ดขึๅน อาจกิด
ความสียหายยิไง฿หญเดຌมากกใป็นเดຌ ดังนัๅน จึงหวังวาคูมือฉบับนีๅจะป็นรากฐานทีไดีทีไนาํ เปสูทางลัด฿นการ
หานวทางประยุกต์฿นการปฏิบัติงาน฿หຌหมาะสมกับผูຌบริหารตละทาน หรือองค์กรตละทีไ ทีไยอมมี
ความตกตางกันเปตามขนาด ลักษณะ หรือมຌตวัฒนธรรมของตละทีไ ผูบຌ ริหารตละทาน
ผูຌจัดทําหวังป็นอยางยิไงวาคูมือฉบับนีๅจะป็นนวทางละป็นประยชน์฿นการปฏิบัติงานของ
ลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมถึงป็นประยชน์ตอทานผูຌอาน฿นการรียนรูຌ
ละนําเปประยุกต์฿ชຌ฿หຌกิดประสิทธิภาพตอการทํางาน พืไอจะเดຌพัฒนาตนอง ละรวมกันพัฒนาองค์กร
ซึงไ จะสงผลตอการพัฒนาประทศของราทุกคนตอเป
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บททีไ แ

บทนำ
1.1 ควำมป็นมำละควำมสำคัญ
สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาของรัฐ ิสูงกวา
ระดับปริญ ญาตรีี ทีไ มี สถานภาพป็ นหนวยงานระดับ กรม สั งกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กอกานิดมาจาก พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ิรัชกาลทีไ 9ี
ทรงสนพระทั ยรืไองการพั ฒ นาประทศ ทีไ ตຌอง฿ชຌขຌอมู ลละสถิติมาพั ฒ นาประทศละศรษฐกิจ ต
ประทศยังขาดนักสถิติผูຌทีไ มีความรูຌความสามารถขัๅนสูงอีกมาก อีกทัๅ งการสงเปศึกษาตอตางประทศ
จะตຌอง฿ชຌงบประมาณสูง จึงเดຌมีพระราชดาริทีไ จะกอตัๅงสถาบันการศึกษาชัๅนสูงพืไอผลิต ผูຌชีไยวชาญดຌาน
สถิติ ละผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอืไนโ พืไอประยชน์฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ดยมืไอป พ.ศ.
2505 เดຌ ท รงปรารภกับ นายดวิด รอกกิฟลลอร์ ิประธานธนาคารชสมนฮัตตัน ี รืไองการจัดตัๅ ง
สถาบันวิชาการพืไอผลิตบุคลากรทีไจาป็น฿นการพัฒนาประทศ หลังจากนัๅนเดຌมีผูຌชีไยวชาญขຌามาศึกษา
พืไ อ หานวทางการจั ด ตัๅ ง สถาบั น ทางวิ ช าการ ละปลายป พ.ศ. 2505 ดร.สตซี มย์ นั ก วิ ช าการ
ผูຌชีไยวชาญจากสหรัฐ เดຌจัดทารางขຌอสนอ฿นการจัดตัๅงสถาบัน ฿หຌพระบาทสมดใจ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดชทรงหในชอบ ซึไง฿นทีไสุดเดຌมีการจัดทาครงการ Graduate Institute of Development
Administration (GIDA) ละตอมารัฐบาลเดຌตัๅงคณะกรรมการพืไอพิจารณาจัดตัๅ งสถาบันสอนวิชาการ
บริหารกีไยวกับการพัฒนาประทศ ดยนาครงการ GIDA ของดใอกตอร์ สตซี มย์ มาศึกษา ละเดຌสนอ
มติของทีไประชุมคณะกรรมการตอคณะรัฐมนตรีวาควรจะตัๅง สถาบันพัฒนาการบริหาร ิInstitute of
Development Administration) ดยดานินการสอน฿นระดับชัๅนปริญญาทละปริญญาอก ตอมาจึงเดຌ
ป ลีไ ย น ชืไ อ ป็ น ส ถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ น บ ริ ห ารศ าส ต ร์ ิNational Institute of Development
Administration หรือ NIDA)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ิNational Institute of Development Administrationี
หรือ นิดຌา ิNIDAี ถือกานิดขึๅน มืไอวันทีไ 1 มษายน พ.ศ. 2509 ดยมีบทบาทหนຌาทีไหลักคือ การป็น
สถาบันวิชาการชัๅนสูง ทีไมุงนຌนการสอนวิชาดຌานการบริหารละการพัฒนา รวมถึงการทาวิจัยสงสริม
วิชาการละวิชาชีพชัๅนสูง ละนาความรูຌมารวมกันพัฒนาประทศชาติ฿หຌ มีความมัไนคง สมบูรณ์พูนสุข
ละจริญกຌาวหนຌาอยางยัไงยืน ซึไง฿นกระบวนการการดานินงาน฿หຌบรรลุปງาหมายขององค์กรนัๅน ทุก
หนวยงาน฿นสถาบันจะตຌองสนับสนุนงาน฿นหลากหลายดຌานตามภาระหนຌาทีไละความชีไยวชาญของตละ
หนวยงาน ซึไงจะเดຌกลาวถึงครงสรຌางการบริหารละการบงสวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ตอเป
หนຌา | 1

ดยคูมือฉบับนืๅ กลาวถึงการปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ นืไ อ งจากผูຌ จั ด ท ามี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน฿นสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ ต าหน ง
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเปปฏิบัติการ ปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการผูຌบริหารมาป็นระยะวลาประมาณ 5 ป จึง
ขอนาประสบการณ์ การท างานมาถายทอด รวมถึงอีกมุ มมองหนึไงทีไ หในจากการท างานคือ ฿นสถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตาหนงลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบัน สามารถปลีไยนปลงเดຌตลอดวลา
ตามความหมาะสม หรือ฿นบางครัๅงผูຌบริหารทีไขึๅนมารับตาหนง฿หม อาจนาลขานุการประจาตัว หรือ
ลขานุการทีไทางาน฿นคณะ มาป็นลขานุการประจาตัวหรือทางานควบคูกับลขานุการประจาตาหนงเดຌ
ดຌวย การจัดทาคูมือการปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงหวัง วาจะ
ป็นอกสารสาหรับการศึกษารียนรูຌหนຌาทีไลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ละ
น าเปประยุ ก ต์ ฿ชຌ ฿หຌ งานกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด หรื อ สามารถ฿ชຌ ป็ น นวทาง฿นการปฏิ บั ติ งานดຌ า น
ลขานุการผูຌบริหารของหนวยงานหรือองค์กรอืไน ทีไมีนวทางการปฏิบัติงาน฿นลักษณะดียวกันเดຌ
งานลขานุการผูຌบริหาร ถือป็นงานทีไมีบทบาทสาคัญ฿นการสนับสนุนงานของผูຌบริหาร
เม฿ชป็นพียงหนຌาทีไ ตงานลขานุการ กรมการจัดหางาน กระทรวงรงงาน เดຌจัดป็น อาชีพ หนึไง฿น
การจัดประภทมาตรฐานอาชีพ ิประทศเทยี ดยงานลขานุการอธิการบดี ฿นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อยู฿นงานลขานุการผูຌบริหาร สังกัดกลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม กองงาน
ผูຌบริหาร สานักงานอธิการบดี ทีไมีหนຌาทีไ฿นการทางานสนับสนุนละอานวยความสะดวก฿นการทางาน
฿หຌกผูຌบริหารดยตรง ดังนัๅน การทีไผูຌบริหารมีลขานุการทีไป็นบุคลากรทีไมีความรูຌ ความชีไยวชาญ฿นงาน
มีทักษะ สมรรถนะ ละประสิทธิภาพ จะสงผลดยตรงตอผูຌบริหาร ซึไงจะทา฿หຌมีการทางานทีไคลองตัว
รวดรใว มีขຌอมูลทีไครบถຌวน ละงานกใมีประสิทธิภาพ ผูຌปฏิบัติหนຌาทีไ ลขานุการจึงป็นบุคคลทีไสาคัญตอ
การสนับสนุนงานผูຌบริหาร การทีไบุคลากรทีไปฏิบัติหนຌาทีไนีๅรูຌจักการศึกษาหาความรูຌ ละพัฒนาตนองอยู
ตลอดวลา จึงป็นสิไงทีไจาป็นตอการสนับสนุนการบริหารงานของผูຌบริหารป็นอยางยิไง

1.2 วัตถุประสงค์฿นกำรจัดทำ
1.2.1 พืไอป็นอกสารประกอบการศึกษาขຌอมูลสาหรับผูຌปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.2.2 พืไอป็นนวทางสาหรับผูຌปฏิบัติงานดຌานลขานุการผูຌบริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/
สานัก/ศูนย์/กอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
1.2.3 พืไอป็นนวทาง฿นการศึกษาขຌ อมูลลักษณะงานลขานุการอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สาหรับผูຌทีไตຌองประสานงาน หรือผูຌสน฿จทัไวเป
1.2.4 พืไอป็นนวทางสาหรับผูຌปฏิบัติงานดຌานลขานุการผูຌบริหาร ฿นหนวยงานหรือ
องค์กรดຌานการศึกษาของภาครัฐ หรือหนวยงานทีไมีลักษณะดียวกัน
หนຌา | 2

1.3 ประยชน์ทีไคำดวำจะเดຌรับ
1.3.1 ผูຌ ป ฏิ บั ติ งานลขานุ ก ารอธิก ารบดี สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ ฿ชຌ ป็ น
อกสารประกอบการศึกษาขຌอมูล กระบวนการการปฏิบัติงาน฿นตาหนง ละนาเปปฏิบัติงานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.3.2 ผูຌปฏิบัติงานดຌานลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบัน/คณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/
กอง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สามารถนาเป฿ชຌป็นนวทาง฿นการปฏิบัติหนຌาทีไดຌานลขานุการ
ผูຌบริหาร ละนาเปประยุกต์฿ชຌ฿นงานทีไกีไยวขຌองเดຌ
1.3.3 ป็นนวทาง฿หຌกับบุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือผูຌสน฿จทัไวเป
เดຌศึกษาลักษณะงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พืไอสรຌางความขຌา฿จ฿นนืๅอ
งาน ละป็นประยชน์฿นการประสานงาน฿หຌป็นเป฿นทิศทางดียวกัน
1.3.4 ป็นนวทาง฿หຌกับผูຌปฏิบัติงานดຌานลขานุการผูຌบริหาร ฿นหนวยงานหรือองค์กร
ดຌานการศึกษาของภาครัฐ หรือหนวยงานทีไมีลักษณะดียวกัน ละนาเปประยุกต์฿ชຌ฿นงานทีไกีไยวขຌองเดຌ

1.4 ขอบขตของกำรศึกษำ
คู มื อ ฉบั บ นีๅ ป็ น การศึ ก ษาภารกิ จ หนຌ า ทีไ ข องงานลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ครอบคลุมขัๅนตอนงาน ดังตอเปนีๅ
1. งานประสานงานการเดຌรับชิญขຌารวมประชุม
2. งานจัดประชุม/สัมมนา/สวนา
3. งานคຌนหา/วิคราะห์/สรุปขຌอมูล
4. งานจัดทาอกสารสาหรับการนาสนอ
5. งานรางคากลาว/สาร/คานิยม
6. งานจัดหา-จัดซืๅอครุภัณฑ์สาหรับอธิการบดี
7. งานจัดหา-จัดซืๅอกระชຌาป฿หม
8. งานรางประดในตอบบทสัมภาษณ์
9. งานจัดพิธีลงนามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ
10. งานจัดกใบอกสาร
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1.5 นิยำมศัพท์ฉพำะ
สถาบัน หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาของรัฐ ทีไกอตัๅง
ขึๅนจากนวพระราชดาริของพระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ิรัชการทีไ 9ี สถาปนาขึๅน
มืไ อวัน ทีไ 1 มษายน พ.ศ. 2509 พืไ อ ปຂ ดสอนการศึกษา฿นระดับ ปริญ ญาท ปริญ ญาอก การศึกษา
ฝຄกอบรม ละการวิจัย
สานักงานอธิการบดี หมายถึง หนวยงานตามครงสรຌางของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ทียบทาระดับคณะ สานัก ศูนย์ ละสภาคณาจารย์ ประกอบเปดຌวย 5 กอง ละ 2 สานัก เดຌก
1) กองกลาง 2) กองบริการการศึกษา 3) กองผนงาน 4) กองคลังละพัสดุ 5) กองบริหารทรัพยากร
บุคคล 6) กองงานผูຌบริหาร 7) สานักงานตรวจสอบภาย฿น 8) สานักงานสภาสถาบัน
กองงานผูຌบริหาร หมายถึง หนวยงานระดับกอง สังกัดสานักงานอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดตัๅงตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันทีไ 1 กันยายน
พ.ศ. 2551 ละเดຌมีการปรับครงสรຌางภาย฿น฿หຌมีความชัดจนละสอดคลຌองกับภารกิจงานทีไปฏิบัติจริง
มืไอป พ.ศ. 2558 ประกอบเปดຌวย 6 กลุมงาน 1) กลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม 2) กลุมงาน
สืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม 3) กลุมงานกิจการนักศึกษา 4) กลุมงานกิจการนานาชาติ 5)
กลุมงานติดตามการดานินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ 6) กลุมงานวินัยละนิติการ
กลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม หมายถึง หนวยงานระดับกลุมงาน สังกัดกอง
งานผูຌ บ ริ ห าร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ บ ง ภารกิ จ ออกป็ น 8 งานหลั ก เดຌ  ก 1) งาน
ลขานุการผูຌบริหาร 2) งานสืไอสารนยบาย 3) งานพัฒนานยบายละงานริริไม 4) งานประชุม ทคอ.
5) งานการประชุม ทคอ.ดຌานการบริหาร 6) งานประชุม ทบอ. 7) งานประชุมละสัมมนาสากล 8) งาน
บริหารละธุรการ
ผูຌ บ ริห ารระดั บ สถาบั น หมายถึ ง ผูຌ บ ริห ารทีไ มี อ านาจหนຌ าทีไ ฿นการก าหนดทิ ศ ทาง
นยบาย ละกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ สถาบั น ของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร์ เดຌ  ก อธิ ก ารบดี รอง
อธิการบดีฝຆายบริหาร รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ รองอธิการบดีฝຆายวางผน รองอธิการบดีฝຆายวิจัยละ
บริการวิชาการ
ผูຌบริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/กอง หมายถึง ผูຌบริหารทีไมีอานาจหนຌาทีไ฿น
การกาหนดทิศทางนยบาย ละกลยุทธ์ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/ศูนย์/กอง ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌก คณบดี รองคณบดีฝຆายบริหาร รองคณบดีฝຆายวิชาการ รองคณบดีฝຆายวางผน
ผูຌอานวยการสานัก รองผูຌอานวยการสานัก ผูຌอานวยการศู นย์ รองผูຌอานวยการศูนย์ ลขานุการคณะ/
วิทยาลัย ผูຌอานวยการกอง
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บททีไ โ

บทบำทหนຌำทีไควำมรับผิดชอบ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของรัฐ กอกานิดมา
จากพระราชดาริของ พระบาทสมดใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยดช ิรัชการทีไ 9ี ทีไมีพระราชประสงค์
จะกอตัๅงสถาบันการศึกษาชัๅนสูงพืไอผลิตผูຌชีไยวชาญดຌานสถิติ ละผูຌชีไยวชาญ฿นสาขาอืไนโ พืไอประยชน์
฿นการพัฒนาศรษฐกิจของประทศ ดังนัๅน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงเดຌถือกานิดขึๅน มืไอวันทีไ
1 มษายน พ.ศ. 2509 ดยมีบทบาทหนຌาทีไหลักคือ การป็นสถาบันวิชาการชัๅนสูง ทีไมุงนຌนการสอนวิชา
ดຌานการบริหารละการพัฒนา รวมถึงการทาวิจัยสงสริมวิชาการละวิชาชีพชัๅนสูง ดยมีครงสรຌางการ
บงสวนราชการละการบริหาร ดังนีๅ

2.แ ครงสรຌำงกำรบงสวนรำชกำรละกำรบริหำร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌมีการบงสวนราชการตาม มาตรา 7 ของพระราชบัญญัติ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ิฉบับทีไ 2ี พ.ศ. 2543 ดังนีๅ
1) สานักงานอธิการบดี
2) สานักงานวิทยาขต
3) คณะ
4) สานัก
ละต อ มาเดຌ มี ก ารบ ง ส ว นราชการ ตามค าสัไ ง หรื อ ประกาศสภาสถาบั น เดຌ  ก ศู น ย์ ละงาน
สภาคณาจารย์ ซึไงมีรายละอียด ดังนีๅ
คณะละวิ ท ยำลั ย ประกอบดຌ วย 11 คณะ 1 วิท ยาลั ย เดຌ  ก แี คณะรัฐ ประศาสนศาสตร์
โี คณะบริห ารธุรกิจ ใี คณะพั ฒ นาการศรษฐกิจ ไี คณะสถิติป ระยุกต์ 5ี คณะพั ฒ นาสั งคมละ
สิไงวดลຌอม ๆี คณะภาษาละการสืไอสาร ็ี คณะพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ิหนวยงานจัดตัๅ งดยสภา
สถาบันี ่ี คณะนิติศาสตร์ ิหนวยงานจัดตัๅงดยสภาสถาบันี ้ี คณะนิ ทศศาสตร์  ละนวั ต กรรมการ
จัดการ ิหนวยงานจัดตัๅงดยสภาสถาบันี แเี คณะการจัดการการทองทีไยว ิหนวยงานจัดตัๅงดยสภา
สถาบัน แแี คณะบริหารการพัฒนาสิไงวดลຌอม ิหนวยงานจัดตัๅงดยสภาสถาบันี แโี วิทยาลัยนานาชาติ
ิหนวยงานจัดตัๅงดยสภาสถาบันี
สำนัก ประกอบดຌวย 5 สานัก เดຌก 1) สานักงานอธิการบดี 2) สานักวิจัย 3) สานักสิริพัฒนา 4)
สานักบรรณสารการพัฒนา 5) สานักทคนลยีสารสนทศ
ศู น ย์ วิ ช ำกำรของสถำบั น ประกอบดຌ ว ย 4 ศู น ย์ เดຌ  ก 1) ศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ข าการ 2) ศู น ย์
สาธารณประยชน์ละประชาสังคม 3) ศูนย์ศึกษาปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงกับการพัฒนาทีไยัไงยืน 4)
ศูนย์สารวจความคิดหในของประชาชน นิดຌาพล 5) ศูนย์อาซียนละอชียศึกษา
งำนสภำคณำจำรย์ ประกอบดຌวย 1) งานสภาคณาจารย์
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ทีไมา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผนภาพทีไ 1 : ครงสรຌางการบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ทีไมา : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

ผนภาพทีไ 2 : ครงสรຌางการบงสวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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โ.2 บทบำทหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของกองงำนผูຌบริหำร
งานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ป็นงานทีไ สังกัดกลุมงานนยบาย
สถาบันละการประชุม กองงานผูຌบริหาร สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึไงมี
รายละอียดของหนวยงาน ดังนีๅ
2.2.1 ควำมป็นมำของกองงำนผูຌบริหำร
กองงานผูຌบริหาร ิ2558 : ออนเลน์ี สานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริหาร
ศาสตร์ จัดตัๅงขึๅนตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันทีไ 1 กันยายน พ.ศ.2551 ริไม
จากการทีไสถาบันจัดตัๅงกองงานผูຌบริหาร สานักงานอธิการบดี ดยการรวมงานสนับสนุนซึไงเมเดຌสังกัด
หน ว ยงาน฿ด คื อ งานวิ นั ย ละนิ ติ ก าร ฝຆ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษาละสวั ส ดิ ก าร ส านั ก งานนิ ดຌ า สั ม พั น ธ์
สานักงานวิทศสัมพันธ์ ละเดຌอนงานประชาสัมพันธ์ งานลขานุการผูຌบริหาร ซึไงดิมสังกัดกองกลาง มา
สังกัดกลุมงาน฿หม คือ กลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ อยูภาย฿ตຌกองงานผูຌบริหาร ตอมา
สถาบันมีนยบาย฿หຌปรับปลีไยนการบงสวนราชการภาย฿นสานักงานอธิการบดี พืไอ฿หຌหมาะสมกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ละ฿หຌกิดความคลองตัว จึงเดຌปรับครงสรຌางกองงานผูຌบริหาร ดยบงสวนราชการ
ภาย฿น ิ฿นทางปฏิบัติี ป็น 7 กลุมงาน คือ
1) กลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ
2) กลุมงานลขานุการผูຌบริหาร
3) กลุมงานประชาสัมพันธ์
4) กลุมงานกิจการนักศึกษา
5) กลุมงานนิดຌาสัมพันธ์
6) กลุมงานกิจการนานาชาติ
7) กลุมงานวินัยละนิติการ
มืไอเดຌปฏิบัติงานตามครงสรຌางดังกลาวมาเดຌระยะหนึไงลຌว พบวาการบริหารงานมีความชัดจน
ละคลองตัว ตอมามืไอสถาบันมีนยบายละภารกิจพิไมขึๅน คือ บทบาทภารกิจดຌานความรับผิดชอบตอ
สั ง คม ิCorporate Social Responsibility) ละการพั ฒ นาครื อ ข า ยกั บ องค์ ก ารภายนอก จึ ง ปรั บ
ครงสรຌ า งกองงานผูຌ บ ริ ห ารอี ก ครัๅ ง หนึไ ง ตามภารกิ จ ทีไ ข ยายมากขึๅ น ละพืไ อ ฿หຌ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล฿นการปฏิบัติงาน ตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงวันทีไ 8 กรกฎาคม
2553 บงสวนราชการของกองงานผูຌบริหารป็น 6 กลุมงาน คือ
1) กลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ
2) กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพือไ สังคม
3) กลุมงานกิจการนักศึกษา
4) กลุมงานกิจการนานาชาติ
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5) กลุมงานประชุมละสัมมนาสากล
6) กลุมงานวินัยละนิติการ
บทบาทการดานินงานของกองงานผูຌบริหาร ฿นภารกิจทีไบงออกป็น 6 กลุมงาน มี
ความชัดจนละกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภาย฿ตຌงืไอนเขทีไกาหนด ตอมาผูຌบริหารสถาบันพิจารณา
ลຌวหในวาภารกิจทีไกีไยวขຌองกับการการถายทอดละผยพรนยบายของผูຌบริหารสถาบันลงสูหนวยงาน
ปฏิบัติ ดยผานการประชุม การสัมมนาทีไกีไยวขຌองกับผูຌบริหาร ตลอดจนภารกิจการกากับ ติดตามการ
ดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ ดังนัๅนจึงมีความจาป็นจะตຌองปรับครงสรຌางภาระงานบางกลุมงาน
พิไ ม กลุ ม งาน ละยุ บ กลุ ม งาน พืไ อ รองรั บ การขยายภารกิ จ ทีไ ก องงานผูຌ บ ริ ห ารเดຌ รั บ มอบหมาย฿หຌ
ดานินการ ดังนีๅ
1ี งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก
2ี งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก ดຌานการบริหาร
3ี งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก การวิจัยละการบริการวิชาการ
4ี งานการประชุมผูຌบริหารฝຆายอานวยการ
5ี งานกากับ ติดตามการดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
ทัๅงนีๅจากภาระงานดังกลาวขຌางตຌน จะหในเดຌวาภาระงานทีไ 1) - 4) ป็นภาระงานดຌาน
การถายทอดนยบายของผูຌบริหารลงสูหนวยงานปฏิบัติ฿นระดับตาง โ ตามบทบาทหนຌาทีไของหนวยงาน
ตลอดจนติดตามการดานินการตามนยบายของผูຌบริหารสถาบัน฿นภาพรวม ละ฿นรายละอียดดຌานการ
บริหาร การวิจัยละการบริการวิชาการ สาหรับภาระงานทีไ 5) ป็นภาระงานดຌานการกากับ ติดตาม
ความกຌาวหนຌา฿นการดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ การปรับครงสรຌางพืไอ฿หຌสามารถรองรับภาระ
งานทีไพิไมขึๅน ละปฏิบัติงาน฿หຌกิดประสิทธิผล ดานินการดยสรุป ดังนีๅ
- งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก
ดຌานการบริหาร ละงานการประชุมผูຌบริหารฝຆายอานวยการ รวมขຌากับกลุมงานประชุมละสัมมนาสากล
ละกลุมงานนยบายสถาบันละพัฒนาองค์การ ปลีไยนชืไอกลุมงาน฿หมป็น กลุมงานนยบายสถาบัน
ละการประชุม
- งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก การวิจัยละการบริการวิชาการ ละงาน
กากับ ติดตามการดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ รับผิดชอบภารกิจดຌานการติดตามความกຌาวหนຌาของ
การดานินการตามนยบายดຌานการวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการดานินการของศูนย์พัฒนา
วิชาการ พืไอ฿หຌสถาบันสามารถสรຌาง฿หຌงานวิจัย ละการบริการวิชาการป็นผลิตภัณฑ์฿หมทีไป็นจุดขาย
ของสถาบันเดຌ ตัๅงขึๅนป็ นกลุมงาน฿หมภาย฿ตຌกองงานผูຌบริหาร ฿ชຌชืไอวา กลุมงานติดตามการดานินงาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการ
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ซึไงเดຌมีการปรับครงสรຌางภาย฿น฿หຌมคี วามชัดจนละสอดคลຌองกับภารกิจงานทีไปฏิบัติ
จริงครัๅงลาสุด มืไอป พ.ศ. 2558 ดยปัจจุบนั เดຌบงสวนราชการของกองงานผูຌบริหารออกป็น 6 กลุมงาน
ประกอบเปดຌวย
1) กลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม
2) กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม
3) กลุมงานกิจการนักศึกษา
4) กลุมงานกิจการนานาชาติ
5) กลุมงานติดตามการดานินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ
6) กลุมงานวินัยละนิติการ
2.2.2 บทบำทหนຌำทีไของกองงำนผูຌบริหำร
กองงานผูຌบริหาร มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นงานดຌานการถายทอดนยบาย
ของผูຌบริหารลงสูหนวยงานปฏิบัติ รวมถึงการกากับ ติดตามการดานินงานละความกຌาวหนຌาตามนยบาย
ของผูຌบริหารสถาบัน
2.2.3 วิสัยทัศน์ของกองงำนผูຌบริหำร
มุงอานวยบริการผูຌบริหาร ประสานความรวมมือ สืไอสารสรຌางสรรค์ บงปันสังคม
บมพาะนักศึกษา พืไอพัฒนานิดຌาสูสากล
2.2.4 พันธกิจของกองงำนผูຌบริหำร
1) อานวยบริการ฿หຌคณะผูຌบริหารสถาบัน ละจัดการประชุมพืไอสนองนยบายสถาบัน
ละบริหารจัดการงานดຌานลขานุการผูຌบริหารสถาบัน พืไอ฿หຌงานของผูຌบริหารบรรลุปງาหมาย
2) ประสานงานละจัด การประชุ ม ทคอ.การวิจัย ละบริก ารวิช าการ ตลอดจนก ากั บ
ติดตามการดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
3) สงสริมละสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทัๅงทางดຌานวิชาการ นันทนาการ
กีฬา บาพใญประยชน์ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสงสริมละ฿หຌบริการดຌานสุขภาพ
4) สนับสนุน ประสานความรวมมือละสรຌางครือขายดຌานการจัดการศึกษา การวิจัย การ
พัฒนาระดับบัณฑิตศึกษา ละกิจกรรมทางการศึกษาตางโ ฿นระดับภูมิภาคละนานาชาติ
5) สรຌางความชืไอมัไน฿นความป็นกลางละปรง฿ส฿นการดานินการทางวินัยละนิติการ
รวมทัๅง฿หຌความหในขຌอสนอนะละนวทางกຌเขดຌานกฎหมายตางโ ดຌวยความถูกตຌอง ละการคุຌมครอง
ละรักษาสิทธิของผูຌกีไยวขຌองกับทุกฝຆาย
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6) พัฒนาการสืไอสารอยางสรຌางสรรค์ ดยนຌนการผยพรขຌอมูลขาวสารผานสืไอมวลชนทุก
ประภทละสืไอทคนลยี พืไอ฿หຌประชาชน เดຌรับรูຌขຌอมูล ขาวสาร กิจกรรมของสถาบันอยางตอนืไองละ
ทันหตุการณ์ อันจะสงผล฿หຌประชาชนชืไอมัไน฿นการ฿หຌบริการดຌานการวิจัย การศึกษา ละทางวิชาการ
ตลอดจนการสรຌางภาพลักษณ์ทีไดี฿หຌกองค์กร
7) จัดกิจกรรมทีไป็นประยชน์ตอสังคมพืไอ฿หຌกิดการพัฒนาทีไยัไงยืน
2.2.5 ครงสรຌำงของกองงำนผูຌบริหำร
จากบทบาทหนຌาทีไ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกองงานผูຌบริหารทีไกลางถึงขຌางตຌน จะหในเดຌ
วากองงานผูຌบริหาร ป็นหนวยงานทีไจะตຌองรองรับ สนับสนุน ละอานวยความสะดวก฿หຌกับผูຌ บริหาร
ดยตรง ดังนัๅน หนวยงานจึ งตຌองมีการบงกลุมงาน พืไอบงหนຌาทีไความรับผิดชอบ฿หຌ สอดคลຌองละ
หมาะสมกับภารกิจ฿นตละระดับละประภทงานตามนยบายผูຌบริหารละสถาบัน ดยบงออกป็น 6
กลุมงาน ดังนีๅ
1) กลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม
2) กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม
3) กลุมงานกิจการนักศึกษา
4) กลุมงานกิจการนานาชาติ
5) กลุมงานติดตามการดานินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ
6) กลุมงานวินัยละนิติการ

ผนภาพทีไ 3 : ครงสรຌางกลุมงาน฿นกองงานผูຌบริหาร สานักงานอธิการบดี
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2.3 บทบำทหนຌำทีคไ วำมรับผิดชอบของกลุมงำน฿นกองงำนผูຌบริหำร
฿นตละกลุมงาน จะมีหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นงานหลักของตละกลุมบงยอยลงเปอีก
ดยมีรายละอียดดังนีๅ
1) กลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น 8 งานหลัก คือ
แ.แ งานสืไอสารนยบาย
แ.โ งานพัฒนานยบายละงานริริไม
แ.ใ งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก ิทคอ.ี
แ.ไ งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก ดຌานการบริหาร
ิทคอ.ดຌานการบริหารี
แ.5 งานการประชุมผูຌบริหารฝຆายอานวยการ ิทบอ.ี
1.6 งานประชุมละสัมมนาสากล
1.8 งานลขานุการผูຌบริหาร
1.8 งานบริหารละธุรการ
2) กลุมงานสืไอสารองค์การละกิจกรรมพืไอสังคม มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น ๆ งานหลัก คือ
โ.แ งานประชาสัมพันธ์
โ.โ งานผลิตสืไอประชาสัมพันธ์
โ.ใ งานฐานขຌอมูลศิษย์กา
โ.ไ งานระดมทรัพยากร
โ.5 งานครือขายละกิจกรรมพืไอสังคม
2.6 งานบริหารละธุรการ
3) กลุมงานกิจการนักศึกษา มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น 4 งานหลัก คือ
ใ.แ งานสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
ใ.โ งานสวัสดิการ
ใ.ใ งานทีไปรึกษา
3.4 งานบริหารละธุรการ
4ี กลุมงานกิจการนานาชาติ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น 3 งานหลัก คือ
ไ.แ งานทุนละความรวมมือกับตางประทศ
ไ.โ งานบริการนักศึกษาละนักวิชาการตางประทศ
4.3 งานบริหารละธุรการ
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5) กลุมงานติดตามการดานินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น 3 งานหลัก
คือ
5.แ งานการประชุมคณบดี/ผูຌอานวยการสานัก การวิจัยละบริการวิชาการ
5.โ งานกากับ ติดตามการดานินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการ
5.3 งานบริหารละธุรการ
6) กลุมงานวินัยละนิติการ มีหนຌาทีไรับผิดชอบ฿น 3 งานหลัก คือ
ๆ.แ งานวินัย
ๆ.โ งานนิติการ
ๆ.ใ งานบริหารละธุรการ

ผนภาพทีไ 4 : หนຌาทีไหลักของตละกลุมงาน฿นกองงานผูຌบริหาร สานักงานอธิการบดี
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2.4 บทบำทหนຌำทีไควำมรับผิดชอบของกลุมงำนนยบำยสถำบันละกำรประชุม
งานลขานุการอธิการบดี ป็นหนึไง฿นหนຌาทีไหลักภาย฿ตຌกลุมงานนยบายสถาบันละการ
ประชุม ฿นหมวดงานลขานุการผูຌบ ริหาร ซึไ งกลุมงานนยบายสถาบั นละการประชุม มีรายละอียด
บทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿น 8 งานหลัก ดังนีๅ
1) งำนสืไอสำรนยบำย
มี บ ทบาทหนຌ าทีไ  ละความรับ ผิ ดชอบ฿นการสรຌางระบบละกลเก฿นการสืไ อสารพืไ อ
ถายทอดนยบายเปสูผูຌปฏิบัติ฿นทุกระดับ, ติดตามผลการปฏิบัติงาน, สรุปละวิคราะห์การ
ดานินการ พืไอป็นขຌอมูลปງอนกลับ ละพืไอทบทวนนยบาย
2) งำนพัฒนำนยบำยละงำนริริไม
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการจัดสัมมนาผูຌบริหารสถาบัน, ประสานการ
ดานินงานตามนยบายผูຌบริหาร ละประสานการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง
ตามนยบายของผูຌบริหาร
3) งำนกำรประชุมคณบดี/ผูຌอำนวยกำรสำนัก ิทคอ.ี
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการจัดตรียม วางผน ประสานงาน จัดทาวาระ
จั ด ประชุ ม จั ด ท ารายงาน ละด านิ น การ฿นส ว นทีไ กีไ ย วขຌ อ งกั บ การประชุ ม คณบดี /
ผูຌอานวยการสานัก ิทคอ.ี
4) งำนกำรประชุมคณบดี/ผูຌอำนวยกำรสำนัก ดຌำนกำรบริหำร ิทคอ.ดຌำนกำรบริหำรี
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการจัดตรียม วางผน ประสานงาน จัดทาวาระ
จั ด ประชุ ม จั ด ท ารายงาน ละด านิ น การ฿นส ว นทีไ กีไ ย วขຌ อ งกั บ การประชุ ม คณบดี /
ผูຌอานวยการสานัก ดຌานการบริหาร ิทคอ.ดຌานการบริหารี
5) งำนกำรประชุมผูຌบริหำรฝ่ำยอำนวยกำร ิทบอ.ี
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการจัดตรียม วางผน ประสานงาน จัดทาวาระ
จัดประชุม จัดท ารายงาน ละดานินการ฿นสวนทีไ กีไยวขຌองกับการประชุมผูຌบริหารฝຆ าย
อานวยการ ิทบอ.ี
6) งำนประชุมละสัมมนำสำกล
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการจัดตรียม วางผน ประสานงาน จัดทาวาระ
จัดประชุม จัดทารายงาน ละดานินการ฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการประชุมละสัมมนาสากล
7) งำนลขำนุกำรผูຌบริหำร
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบหนຌาทีไลขานุการอธิการบดี ลขานุการรอง
อธิการบดีฝຆายบริหาร ลขานุการรองอธิการบดีฝຆายวิชาการ ลขานุการรองอธิการบดีฝຆาย
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วางผน ลขานุการรองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ กลัไนกรอง ตรวจสอบหนังสือ
ละอกสารกอนนาสนอผูຌบริหารพิจารณาวินิจฉัยละสัไงการ รางหนังสือตຌตอบ จัดตรียม
อกสารประกอบการประชุม ประสานงาน ติดตอนัดหมาย รับรองขกของผูຌบริหาร ละ
อานวยความสะดวก฿หຌกับผูຌบริหาร
8) งำนบริหำรละธุรกำร
มีบทบาทหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นงานดຌานสารบรรณ งานบุคคล งานผลิตอกสาร
งานการงินละพัสดุ งานอาคารสถานทีไของกลุมงาน

หนຌำทีไหลักของกลุมงำนนยบำยสถำบันละกำรประชุม

ผนภาพทีไ 5 : หนຌาทีไหลักของกลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม กองงานผูຌบริหาร
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บททีไ ใ

หลักกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำน
ลักษณะของงานลขานุการป็นงานทีไมีความหลากหลาย ผูຌปฏิบัติหนຌาทีไจึงจาป็นจะตຌองป็นผูຌทีไมี
ทักษะ฿นงานลขานุการละมีความรูຌรอบดຌาน ซึไงบางรืไองอาจเมถึงขัๅนตຌองรูຌลึก฿นรายละอียดทุ กขัๅนตอน
ต฿นทุ กรืไองจาป็นตຌองรูຌถึงกระบวนการ฿นภาพรวม พืไอจะเดຌตรวจสอบความถูกตຌองกอนนาสนอ
ผูຌบริหารพิจารณา

ใ.แ หลักกณฑ์ละมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
งานลขานุการ บางคนอาจมองวาป็นคพียงหนຌาทีไหนึไง฿นการปฏิบัติงาน ต฿นภาพรวมของ
สั งคมห งการท างาน ลขานุ การมี บ ทบาทละความส าคัญ เม ฿ช ป็ น ค พี ยงหนຌ าทีไ ต ถื อเดຌ วาป็ น
อาชีพ ซึไง กรมการจัดหางาน กระทรวงรงงาน เดຌจัดประภทมาตรฐานอาชีพ ิประทศเทยี ดย฿ชຌ
การจัดบ งประภทอาชีพ ชน ดียวกับ การจัดประภทมาตรฐานอาชี พ สากลป 2531 (International
Standard Classification of Occupations 1988 : ISCO) ฿หຌงานลขานุการป็นอาชีพทีไอยู฿นหมวดทีไ 4
รหัสอาชีพ 4115.20 ดย฿หຌคานิยามอาชีพลขานุการวา ประสานงานละอานวยความสะดวก฿นการ
ดานินงานของผูຌบังคับบัญชาหรือหนวยงาน พิมพ์ละสานาจดหมายตຌตอบหรืออกสารตามคาสัไง จัดสง
อกสาร กาหนดนัดหมายตางโ จัดตรียมละจัดการประชุม จัดทารายงาน รายงานการจัดฟງมอกสาร
ตางโ อาจรับผิดชอบ฿นการจัดทาสถิติละดูลการลาหยุดของพนักงาน ปฏิบัติงานอืไนโ ทีไกีไยวขຌองละ
เดຌรับมอบหมายจากผูຌบังคับบัญชา ิกรมการจัดหางาน. 2544 : 282)
การจัดประภทมาตรฐานอาชีพ มีประยชน์พืไอ฿หຌหนวยงานทัๅงภาครัฐละอกชน เดຌนาขຌอมูลเป
฿ชຌกีไยวกับการบริหารงานดຌานรงงาน ชน การกาหนดคาจຌาง การฝຄกอบรม รวมถึงการวิคราะห์การ
จใ บ ปຆ ว ยทีไ กิ ด จากอาชี พ ละการ฿ชຌ ร ะบบฐานขຌ อ มู ล ดี ย วกั น จะท า฿หຌ น าสถิ ติ ทีไ เดຌ เป฿ชຌ อຌ างอิ งละ
ปรียบทียบเดຌทัๅง฿นระดับหน วยงานละระดับประทศ พืไอประยชน์฿นการพัฒนาอาชีพละประทศ
ตอเป สวนมาตรฐานอาชีพ คือการกาหนดคุณสมบัต฿ิ นตละอาชีพพืไอยกระดับ฿หຌการทางานมีความป็น
มาตรฐาน มีความป็นมืออาชีพ ตหากผูຌทีไปฏิบัติงานหรืออาชีพนัๅนโ ยังเม฿ชมืออาชีพ จะเดຌนาเปศึกษา
ละพัฒนาตนองเปสูมาตรฐานทีไควรจะปฏิบัตติ อเป
฿นการปปฏิบัติหนຌาทีไลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามทีไเดຌกลาวถึง
เปลຌว฿นบืๅองตຌนวาจะตຌองป็นผูຌดารงตาหนง จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป ซึไงมีหลักกณฑ์฿นการ
กาหนดหนຌาทีไความรับผิดชอบหลัก คุณสมบัติ ความรูຌความสามารถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจาป็น ตาม
มาตรฐานก าหนดต าหน ง จຌ า หนຌ า ทีไ บ ริ ห ารงานทัไ ว เป ทีไ ก องบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบั น
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บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌจัดทาป็นอกสารตามทีไ ก.พ.อ. กาหนด฿หຌมีตาหนงจຌาหนຌาทีไบริหารงาน
ทัไวเป ระดับปฏิบัติการถึงระดับชีไยวชาญ มืไอวันทีไ 21 กันยายน 2553 ดังนีๅ
3.1.1 มำตรฐำนกำหนดตำหนง
ตำหนงประภท

ชีไยวชาญฉพาะ

สำยงำน

บริหารงานทัไวเป

ลักษณะงำนดยทัไวเป
สายงานนีๅคลุมถึงตาหนงตางโ ทีไปฏิบัติงานบริหารจัดการภาย฿นสานักงานละการ
บริห ารงานทัไ วเป ซึไ งมี ลั กษณะงานทีไ ตຌองปฏิ บั ติตามตจะเดຌรับ คาสัไ งดยเม จากัด ขอบขตพืๅ น ทีไ ช น
การศึกษา วิคราะห์กีไยวกับขຌอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางผนละติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัด
งานรับรองละงานพิธีตางโ ตรียมรืไองละตรียมการสาหรับการประชุม จดบันทึ ก ละรียบรียง
รายงานการประชุมทางวิ ชาการ ละรายงานอืไนโ ทารืไองติดตอกับหนวยงานละบุคคลตางโ ทัๅง฿น
ประทศละตางประทศ ติดตามผลละรายงานผลการปฏิบัติงานตามมติทีไประชุมหรือผลการปฏิบัติงาน
ตามคาสัไง หรือมีลักษณะงานทีไตຌองปฏิบัติกีไยวกับการควบคุม ละบริหารงานหลายดຌาน ชน งานสาร
บรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการงินละบัญชี งาน
พัสดุ งานบริหารอาคารสถานทีไ งานบริหารการศึกษา งานกิจการนิสิตนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งาน
อกสาร งานระบี ย บบบผน งานรวบรวมขຌ อ มู ล สถิ ติ งานสั ญ ญา ป็ น ตຌ น ละปฏิ บั ติ ห นຌ าทีไ อืไ น ทีไ
กีไยวขຌอง
ชืไอตำหนง฿นสำยงำนละระดับตำหนง
ตาหนง฿นสายงานนีๅมีชืไอละระดับของตาหนง ดังนีๅ
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ระดับชีไยวชาญ
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ระดับชานาญการพิศษ
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ระดับชานาญการ
จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป
ระดับปฏิบัติการ
฿นสวนของหนຌาทีไความรับผิดชอบหลัก ตามทีไ ก.พ.อ. กาหนด฿นตาหนง จຌำหนຌำทีไ
บริหำรงำนทัไวเป บงออกป็น 2 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติการ ละ ระดับชานาญการ มีรายละอียด
ดังตอเปนีๅ
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ระดับปฏิบัติกำร
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาน฿นฐานะผูຌปฏิบัติงานระดับตຌนทีไตຌอง฿ชຌความรูຌความสามารถทางวิชาการ฿นการ
ทางาน ปฏิบัติงานกีไยวกับการบริหารจัดการภาย฿นสานักงานหรือการบริหารงานทัไวเป ภาย฿ตຌการกากับ
นะนา ตรวจสอบ ละปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโ ดังนีๅ
1. ดຌำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ปฏิบัติการกีไยวกับการบริหารจัดการงานทัไวเป฿นสานักงาน ชน งานธุรการ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานตัดระบบงาน งานการงินละบัญ ชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารละ
สถานทีไ งานจัดพิมพ์ละจกจายอกสาร งานรวบรวมขຌอมูลละสถิติ งานระบียบบบผน งานสัญญา
ป็นตຌน พืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานตางโ ฿นหนวยงานทีไรับผิดชอบ
(2) ศึกษา รวบรวมขຌอมูล สถิติ สรุปรายงาน พืไอสนับสนุนการบริหารสานักงาน฿น
ดຌานตางโ ชน งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารผนปฏิบัติราชการ งาน
บริหารอาคารสถานทีไ งานสัญญาตางโ ป็นตຌน
(3) ปฏิบัติงานลขานุการ ชน รางตຌตอบหนังสือ ปลอกสาร ตรียมรืไองละ
ตรียมการสาหรับการประชุม บันทึกรืไองสนอทีไประชุม ทารายงานการประชุม ละรายงานอืไนโ พืไอ฿หຌ
การดานินการประชุมละการปฏิบัติงานอืไนทีไกีไยวขຌองสารใจลุลวงดຌวยความรียบรຌอย มีประสิทธิภาพ
(4) ทารืไองติดต อกับหนวยงานละบุคคลตางโ ทัๅ ง฿นประทศละตางประทศ
พืไออานวยความสะดวก ละกิดความรวมมือ
(5) ฿หຌบริการวิชาการดຌานตางโ ชน ฿หຌคาปรึกษา นะนา ฿นการปฏิบิตงานก
จຌาหนຌาทีไระดับรองลงมาละกนักศึกษาทีไมาฝຄกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาละชีๅจงรืไองตางโ กีไยวกับงาน
฿นหนຌาทีไ พืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌอง มีประสิทธิภาพ ละปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
2. ดຌำนกำรวำงผน
วางผนการทางานทีไรับผิดชอบ รวมวางผนการทางานของหนวยงานหรือ
ครงการพืไอ฿หຌการดานินงานบรรลุตามปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไกาหนด
3. ดຌำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการท างานร ว มกั น ระหว า งที ม งานหรื อ หน ว ยงานทัๅ ง ภาย฿นละ
ภายนอก พืไอ฿หຌกิดความรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตามทีไกานหดเวຌ
(2) ชีๅจงละ฿หຌรายละอียดกีไยวกับขຌอมูล ขຌอทใจจริง กบุคคลหรือหนวยงานทีไ
กีไยวขຌอง พืไอสรຌางความขຌา฿จหรือความรวมมือ฿นการดานินงานตามทีไเดຌรับมอบหมาย
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4. ดຌำนกำรบริกำร
(1) ฿หຌ ค าปรึ ก ษา นะน าบืๅ อ งตຌ น ผยพร ถ า ยทอดความรูຌ ทางดຌ า นการ
บริหารงานทัไวเป รวมทัๅงตอบปัญหาละชีๅจงรืไองตางโ กีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ พืไอ฿หຌผูຌรับบริการเดຌรับ
ทราบขຌอมูล ความรูຌตางโ ทีไป็นประยชน์
(2) จั ด กใ บ ขຌ อ มู ล บืๅ อ งตຌ น ละ฿หຌ บ ริ ก ารขຌ อ มู ล ทางวิ ช าการ กีไ ย วกั บ ดຌ า นการ
บริหารงานทัไวเป พืไอ฿หຌบุคลากรทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน นักศึกษา ตลอดจนผูຌรับบริการ เดຌ
ทราบขຌอมูลละความรูຌตางโ ทีไป็นประยชน์ สอดคลຌอง ละสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน ละ฿ชຌ
ประกอบการพิจารณา กาหนดนยบาย ผนงาน หลักกณฑ์ มาตรการตางโ
คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนง
มีคุณวุฒิอยาง฿ดอยางหนึไง ดังตอเปนีๅ
1. เดຌรับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌเมตไากวานีๅ
2. เดຌรับปริญญาท หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌเมตไากวานีๅ
3. เดຌรับปริญญาอก หรือคุณวุฒิอยางอืไนทีไทียบเดຌเมตไากวานีๅ
ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจำป็นสำหรับตำหนง
ความรูຌ ค วามสามารถ ทั ก ษะ ละสมรรถนะทีไ จ าป็ น ส าหรั บ ต าหน ง฿หຌ ป็ น เปตามทีไ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
ระดับชำนำญกำร
หนຌำทีไควำมรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงาน฿นฐานะผูຌปฏิบัติงานทีไมีประสบการณ์ ดย฿ชຌความรูຌความสามารถ
ความช านาญงาน ทั ก ษะ ละประสบการณ์ สู ง ฿นงานดຌ า นการบริ ห ารงานทัไ ว เป ปฏิ บั ติ ง านทีไ ตຌ อ ง
ทาการศึกษา คຌนควຌา วิคราะห์ สังคราะห์ หรือวิจัย พืไอการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน หรือกຌเขปัญหา
฿นงานทีไมีความยุงยาก ละมีขอบขตกวຌางขวาง ละปฏิบัติงานอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงาน฿นฐานะหัวหนຌางาน มีหนຌาทีไละความรับผิดชอบ฿นการควบคุมการปฏิบัติงานดຌาน
บริห ารงานทัไ วเปทีไ มีไ ขอบขตนืๅ อ หาของงานหลากหลาย ละมี ขัๅ น ตอนการท างานทีไ ยุ งยากซั บ ซຌ อ น
คอนขຌางมาก ดยตຌองกาหนดนวทางการทางานทีไหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนกากับ ตรวจสอบ
ผูຌปฏิบัติงานพืไอ฿หຌงานทีไรับผิดชอบสารใจตามวัตถุประสงค์ ละปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไเดຌรับมอบหมาย
ดยมีลักษณะงานทีไปฏิบัติ฿นดຌานตางโ ดังนีๅ
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1. ดຌำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ควบคุม ตรวจสอบ ละปฏิบัติงานกีไยวกับการบริหารงานทัไวเป฿นสานักงาน
ชน งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารผนปฏิบัติราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหาร
งบประมาณ งานการงินละบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานทีไ งานจัดพิมพ์ละจกจายอกสาร
งานรวบรวมขຌอมูลละสถิติ งานระบียบบบผน งานสัญญา ป็นตຌน พืไอสนับสนุนการปฏิบัติงานตางโ
฿นหนวยงาน฿หຌป็นเปอยางราบรืไน มีประสิทธิภาพ
(2) ควบคุม ตรวจสอบ ละปฏิบัติงานลขานุการทีไยากละตຌอง฿ชຌความชานาญ
ชน งานตຌตอบ งานปลอกสาร ดูลการจัดการประชุม งานรับรองละงานพิธีการตางโ งานบันทึก
รืไองสนอทีไประชุม จัดทารายงานการประชุมละรายงานอืไนโ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติทีไประชุม
พืไ อ ฿หຌ ก ารด านิ น การประชุ ม ละการปฏิ บั ติ ง านอืไ น ทีไ กีไ ย วขຌ อ งส ารใ จ ลุ ล ว งดຌ ว ยความรี ย บรຌ อ ย มี
ประสิทธิภาพ
(3) ชวยวางผน ละติดตามงาน฿นสานักงาน พืไอ฿หຌสามารถบริหารราชการกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามปງาหมายทีไกาหนด
(4) ดานินการกีไยวกับติดตอกับหนวยงานละบุคคลตางโ ทัๅง฿นละตางประทศ
พืไออานวยความสะดวก ละกิดความรวมมือ
(5) บั น ทึ ก รวบรวม ศึ ก ษา คຌ น ควຌ า วิ คราะห์ สั ง คราะห์ หรื อ วิ จั ย ดຌ า นการ
บริหารงานทัไวเป จัดทาอกสารวิชาการ คูมือกีไยวกับงาน฿นความรับผิดชอบ ละผยพรผลงานทางดຌาน
การบริหารงานทัไวเป พืไอพัฒนานวทางวิธีการละมาตรฐานการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
(6) ฿หຌบริการวิชาการดຌานตางโ ชน ฝຄกอบรม ผยพรความรูຌความขຌา฿จกีไยวกับ
หลักการละวิธีการของงานบริหารงานทัไ วเป ฿หຌคาปรึกษา นะนา ตอบปัญ หาละชีๅจงรืไองตางโ
กีไ ย วกั บ งาน฿นหนຌ า ทีไ พืไ อ ฿หຌ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านเดຌ อ ย า งถู ก ตຌ อ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขຌ า ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการตางโ เดຌรับตงตัๅง พืไอ฿หຌขຌอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาละตัดสิน฿จ ละ
ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนทีไกีไยวขຌอง
(7) ฿นฐานะหัวหนຌางาน นอกจากอาจปฏิบัติงานตามขຌอ (1)-(6) ดังกลาวขຌางตຌน
ลຌว ตຌองทาหนຌาทีไกาหนดผนงาน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ฿หຌคาปรึกษา นะนา ปรับปรุงกຌเข
ติดตามประมินผล ละกຌเขปัญ หาขຌอขัดขຌอง฿นการปฏิบัติงาน฿นหนวยงานทีไรับผิดชอบ พืไอ฿หຌการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไกาหนด
2. ดຌำนกำรวำงผน
รวมกาหนดนยบายละผนงานของหนวยงานทีไสังกัด วางผนหรือรวมวาง
ผนการท างานตามผนงานหรือ ครงการของหน วยงาน กຌเขปั ญ หา฿นการปฏิ บั ติงาน พืไ อ฿หຌ ก าร
ดานินงานบรรลุตามปງาหมายละผลสัมฤทธิ์ทีไกาหนด
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3. ดຌำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการท างานรวมกันดยมีบ ทบาท฿นการ฿หຌความหใ นละคานะน า
บืๅองตຌนกสมาชิก฿นทีมงาน หรือหนวยงานอืไน พืไอ฿หຌกิดความรวมมือละผลสัมฤทธิ์ตามทีไกาหนดเวຌ
(2) ฿หຌ ขຌ อ คิ ด หใ น หรือ ค านะน าบืๅ อ งตຌ น ก ส มาชิ ก ฿นที ม งาน หรือ บุ ค คล หรือ
หนวยงานทีไกีไยวขຌอง พืไอสรຌางความขຌา฿จละความรวมมือ฿นการดานินงานตามทีไเดຌรับมอบหมาย
4. ดຌำนกำรบริกำร
(1) ฿หຌคาปรึกษา นะนา นิทศ ฝຄกอบรม ถายทอดความรูຌ ทางดຌานการบริหารงาน
ทัไวเป กผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา นักศึกษา ผูຌรับบริการทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน รวมทัๅงตอบปัญหาละ
ชีๅจงรืไองตางโ กีไยวกับงาน฿นหนຌาทีไ พืไอ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ ละสามารถดานินงานเดຌอยางถูกตຌอง
(2) พัฒนาขຌอมูล จัดทาอกสารวิชาการ สืไออกสารผยพร ฿หຌบริการวิชาการดຌาน
การบริหารงานทัไวเปทีไซับซຌอน พืไอกอ฿หຌกิดการลกปลีไยนรียนรูຌ ทีไสอดคลຌอง ละสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน
คุณสมบัติฉพำะสำหรับตำหนง
1. มีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงจຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป ระดับปฏิบัติการ ละ
2. คยดารงตาหนงประภทชีไยวชาญฉพาะ ระดับปฏิบัติการ มาลຌว เมนຌอยกวา 6 ป
กาหนดวลา 6 ป ฿หຌลดป็น 4 ป สาหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงจຌาหนຌาทีไ
บริหารงานทัไวเป ระดับปฏิบัติการ ขຌอ 2
กาหนดวลา 6 ป ฿หຌลดป็น 2 ป สาหรับผูຌมีคุณสมบัติฉพาะสาหรับตาหนงจຌาหนຌาทีไ
บริหารงานทัไวเป ระดับปฏิบัติการ ขຌอ 3
หรือตาหนงประภทอืไนตามหลักกณฑ์ละงืไอนเขทีไ ก.ฑ.อ. กาหนด
ละ
3. ปฏิบัติงานดຌานการบริหารงานทัไ วเป หรืองานอืไนทีไ กีไยวขຌองซึไงหมาะสมกับหนຌาทีไ ความ
รับผิดชอบละลักษณะงานทีไปฏิบัติมาลຌวเมนຌอยกวา 1 ป
ควำมรูຌควำมสำมำรถ ทักษะ ละสมรรถนะทีไจำป็นสำหรับตำหนง
ความรูຌ ค วามสามารถ ทั ก ษะ ละสมรรถนะทีไ จ าป็ น ส าหรั บ ต าหน ง฿หຌ ป็ น เปตามทีไ ส ภา
สถาบันอุดมศึกษากาหนด
นอกจากคุ ณ สมบั ติ ฉพาะละมาตรฐานก าหนดต าหน งตามทีไ กล าวเปขຌางตຌ น ลຌ วนัๅ น ยังมี
สมรรถนะความชีไย วชาญ฿นงานต าหน งจຌาหนຌ าทีไ บ ริห ารงานทัไ วเป ทีไ ก องบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เดຌกาหนดเวຌ ดังนีๅ
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3.1.2 สมรรถนะควำมชีไยวชำญ฿นงำนตำหนงจຌำหนຌำทีไบริหำรงำนทัไวเป สพบ.
สมรรถนะความชีไยวชาญ฿นงาน ิบริหารงานทัไวเปี

สมรรถนะตามตาหนง (F1 P13)

สามารถปฏิบัติงานเดຌอยางถูกตຌองตามระบี ยบ ขຌอบังคับ ละมาตรฐานการปฏิบัติงานทีไ กีไยวขຌอง
สามารถ฿หຌ ค าปรึกษา นวปฏิ บั ติ งานต างโ ทีไ กีไ ยวขຌอ ง รวมถึงกระตื อ รือ รຌน ฿นการปรับ ปรุง พั ฒ นา
ยกระดับการปฏิบัติงานอยางตอนืไอง
ระดับ
รายละอียดพฤติกรรม
ตัวอยางหลงบงชีๅ
1 1) ปฏิบัติงานทีไรับผิดชอบเดຌอยางถูกตຌองตามระบียบ - ความถีไ ข องขຌ อ บกพร อ ง฿นงานทีไ
ขຌอบังคับ ขຌอกาหนด ละมาตรฐานการทางาน
กีไ ย วกั บ กฎ ระบี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ
ขຌ อ ก าห น ด ค าสัไ ง ป ระ ก าศ ทีไ
กีไยวขຌอง
2

1) ปฏิบัติงานทีไรับผิดชอบเดຌตามปງาหมาย มาตรฐาน - ผลส ารใจของการปฏิ บั ติงานระดั บ
การปฏิบัติงานทีไกาหนด ละสามารถกຌเขปัญหา บุคคล (KPI)
฿นการปฏิบัติงานเดຌดຌวยตนอง

3

1) ฿หຌคาปรึกษา ป็นพีไลีๅยงสอนงาน หรือป็นวิทยากร - ชืไอผูຌรับการสอนงาน ปรึกษางาน
฿นงานทีไ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ กีไ ย วขຌ อ งก ห น ว ยงาน - ตัวอยางประดใน หัวขຌอ฿นการสอน
ภาย฿น หรือภายนอกสถาบัน
งาน ปรึกษางาน
- ตั ว อย า งการป็ น วิ ท ยากร฿นงานทีไ
กีไยวขຌอง

4

1) ปรับปรุงงานพัฒนางานทีไรับผิดชอบ฿หຌตอบสนอง - ผลงานชิงพัฒนา
ต อ ส ภ าพ ก ารณ์ ทีไ ป ลีไ ย น  ป ล งเดຌ อ ย างมี - ตั ว อย า งนวปฏิ บั ติ ทีไ ดี ฿ นงานทีไ
ประสิทธิภาพ หรือ
กียไ วขຌอง
2) ถายทอดความรูຌ ความชานาญ฿นการปฏิบัติงานก - ตั วอยางการถายทอด ลกปลีไ ย น
พืไอนรวมงาน
ความรู฿ຌ นงานทีไกีไยวขຌอง
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จากทีไกลาวเปขຌางตຌนป็นหลักกณฑ์ของตาหนง จຌาหนຌาทีไบริหารงานทัไวเป ฿นสวน
ของหลั ก กณฑ์ ส าหรั บ ผูຌ ทีไ จ ะปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ลขานุ ก าร จะตຌ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ฉพาะดຌ า นลขานุ ก าร ซึไ ง
คุ ณ สมบั ติ ทีไ ฿ชຌ ฿นการประกาศรั บ สมั ค รงาน฿นต าหน ง ลขานุ ก ารตามหล ง สมั ค รงานต า งโ ิงาน
วันนี.ๅ com. 2560 : ออนเลน์) มีดังนีๅ
3.1.3 คุณสมบัติของลขำนุกำร
1. มีวุฒิการศึกษาอยางนຌอยระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทางลขานุการ จนถึงระดับปริญญาตรี
หรือปริญญาท ขึๅนอยูก บั ลักษณะงานขององค์กร ขนาดขององค์กร ละระดับผูຌบริหาร
2. มีความรูຌงานขององค์กรทีไทางานอยู
3. สามารถ฿ชຌชวลขเดຌ ละ฿ชຌภาษาเดຌมากกวาหนึไงภาษา คือภาษาตางประทศ ชน อังกฤษ
ญีไปุຆน จีน ป็นตຌน ขึๅนอยูกับการประกอบธุรกิจขององค์กรนัๅน โ ซึไงตຌองสืไอสารเดຌทัๅงการขียน
ละการพูด
4. ป็นผูຌทีไมีบุคลิกภาพ ละอุปนิสัยทีไดี มีกาลทศะละมีปฏิภาณเหวพริบ คลองคลวทุกดຌาน
5. มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ทางานภาย฿นสภาพกดดันสูงเดຌ ละมีมนุษยสัมพันธ์ดี
6. สามารถ฿ชຌอปุ กรณ์สานักงานทีไจาป็นตองาน สามารถ฿ชຌคอมพิวตอร์ ละปรกรมตางโ เดຌ
7. สามารถ฿หຌคาปรึกษานะนากผูຌบังคับบัญชา ตลอดจนการกຌเขปัญหาอุปสรรคของงาน฿น
ความรับผิดชอบของผูຌบังคับบัญชา
8. มีความสามารถ฿นการกใบความลับของผูຌบังคับบัญชา ละองค์กร
9. มีความสามารถ฿นการตຌอนรับผูຌมาติดตอ พืไอสรຌางภาพลักษณ์ของผูຌบังคับบัญชา ละองค์กร
10. มีความสามารถ฿นการสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล หรือองค์กรทีไมาติดตอ
11. มีความสามารถ฿นการประชาสัมพันธ์ พืไอประยชน์ของผูຌบังคับบัญชา ละองค์กร
12. ป็นผูຌอุทิศวลา฿หຌกการทางาน
มืไอเดຌรียนรูຌคุณสมบัติของลขานุการพืไอศึกษาถึงมาตรฐานอาชีพลຌว การศึกษา฿นรืไองบทบาท
หนຌาทีไของลขานุการ กใมีสวนสาคัญทีไจะทา฿หຌมีความขຌา฿จ฿นรายละอียดคุณลักษณะของบุคลากรทีไจะ
มาปฏิบัติหนຌาทีไ ลขานุการมากขึๅน
3.1.4 บทบำทหนຌำทีไของลขำนุกำร
งานลขานุ ก ารมี ฿นทุ ก หน วยงาน ต ท าเมลั ก ษณะการท างานเม หมื อ นกั น บางหน วยงาน
ลขานุการอาจจะมีบทบาท฿นการดานินงานครับทรศัพท์ ประสานงาน จัดพิมพ์อกสาร รับอกสารสง
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ตอเป฿หຌผูຌบริหารพิจารณา เมตຌองมีการขຌา รวมประชุม เมตຌองมีการติดตามผูຌบริหารเปงานขຌางนอก ต
บางหนวยงานลขานุการมีบทบาท฿นการทางานชิงลึก อาทิ ตຌองขຌารวมประชุมพืไอรับฟังการดานินงาน
หลังประชุมมีการติดตามความคืบหนຌาของงานองดยเมตຌองรอคาสัไงจากผูຌบริหาร หรืออาจขຌาประชุม
ทนผูຌบริหาร฿นกรณีทีไเดຌรับมอบหมาย มีสิทธิ์฿นการขอขຌอมูลจากทุกหนวยงานพืไอวิคราะห์ละนาสนอ
ผูຌบริหารประกอบการพิจารณารืไองตางโ ซึไง จะมีบทบาทละหนຌาทีไ ทียบทาผูຌชวยผูຌ บริหาร บทบาท
หนຌาทีไของลขานุการ฿นตละหนวยงานจะมีมากหรือนຌอย ขึๅนอยูกับงืไอนเข 5 ขຌอ ินิภาภัทร์. 2559 : 29)
ดังตอเปนีๅ
1. นยบายของหนวยงาน
2. ขนาดละลักษณะของหนวยงาน
3. ฐานะหรือตาหนงของผูຌบริหาร
4. ความเวຌวาง฿จของผูຌบริหาร
5. ความรูຌความสามารถของลขานุการ
บทบาทหนຌาทีไของลขานุการ฿นยุคปัจจุบัน มีความปลีไยนปลงละตกตางจากลขานุการ฿นยุค
ทีไผานมา สิไงทีไหในเดຌชัดจน฿นการทางานคือ การ฿ชຌทคนลยีทีไทันสมัย ละมีการนามาประยุกต์฿ชຌพิไม
ประสิทธิภาพละความรวดรใว฿นการท างาน ชน การท างานผานมือถือ การท าตารางนัดผานระบบ
ออนเลน์พืไอ฿หຌการนัดหมายจຌงตือนผูຌบริหารหรือผูຌทีไกีไยวขຌองเดຌทันที ละสามารถดูขຌอมูลผานระบบเดຌ
ตลอดวลา การ฿ชຌปรกรม฿นการรับสงอกสารทีไสามารถติดตามกระบวนการวามีการดานินการเปถึง
ขัๅนตอน฿ดลຌวบຌาง ดยเมตຌองคอยสอบถามความคืบหนຌาทีละขัๅนตอน สามารถชใคขຌ อมูลเดຌดຌวยตนอง
ผานปรกรมทันที อีกทัๅงระบบยังจัดกใบขຌอมูลการดินทางของอกสารป็นลายลักษณ์อักษรพรຌอมวัน
วลา฿นตละขัๅนตอนเวຌดຌวย ซึไงป็นประยชน์฿นการติดตามละการตรวจสอบ พืไอ฿หຌการทางานกิด
ประสิทธิภาพ ละบงบาภาระงาน฿หຌเดຌมากทีไสุด
บทบาทของลขานุการ ฿นตละหนวยงานอาจมีมากหรือนຌอยตกตางกันเป ขึๅนอยูกับนยบาย
ขนาดละลักษณะของหนวยงาน ฐานะหรือตาหนงของผูຌบริหาร ความเวຌวาง฿จของผูຌบริหาร ความรูຌ
ความสามารถของลขานุการ หรือทีไรียกวางืไอนเข 5 ขຌอ ตามทีไเดຌกลาวเปขຌางตຌนลຌวนัๅน ตดยทัไวเป
บทบาททีไสาคัญของการป็นลขานุการ สรุปเดຌ 9 ประดใน ดังตอเปนีๅ ิอุษณีย์. 2545 : 14)
1. ตຌองป็นผูຌทีไกຌปัญหาฉพาะหนຌาเดຌดีละหมาะสม (Problem Solver)
ป็นผูຌทีไมีเหวพริบ฿นการกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาเดຌดี มีความหมาะสม ละทันทวงที เม
ตຌองรอสอบถามผูຌบริหาร฿นรืไองลใกโ นຌ อยโ ิยกวຌนกรณีปัญหาสาคัญทีไจะสงผลกระทบตอ
หนวยงานละตຌองมีการตัดสิน฿จจากผูຌบริหารี
2. ตຌองป็นผูຌทีไมีความพรຌอม฿นทุกโ ดຌานสมอ (Prompt Supporter)
มีความพรຌอมเมวาจะป็นดຌานอกสาร ขຌอมูล อุปกรณ์ ครืไองมือ฿นการทางาน สามารถ
จัดหาเดຌทันทวงทีมืไอผูຌบริหารตຌองการ
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3. ตຌองป็นกระจกสองความพรຌอม (Ready Mirror)
มีความพรຌอม฿นตนอง นืไองจากลขานุการปรียบสมือนตัวทนของผูຌบริหาร ความ
พรຌอม฿นการทางานของลขานุการจึงปรียบสมือนกระจกสองความพรຌอมของผูຌบริหาร฿น
การทางานหรือจรจาธุรกิจดຌวยชนกัน
4. ตຌองป็นภาพสะทຌอนของหนวยงาน (Reputation Reflection)
นอกจากป็นกระจกสองความพรຌอม฿หຌกับผูຌบริหารลຌว การป็นตัวทนของหนวยงาน
การป็ น ภาพสะทຌ อ นเม วาจะป็ น การตຌ อ นรับ การจรจา บุ ค ลิ ก ภาพ การประสานงาน
คุณภาพงานอกสาร มีภาพสะทຌอนของหนวยงานทัๅงสิๅน
5. ตຌองป็นผูຌตอบสนองนยบาย (Policy Executive)
พืไอนาเปดานินงาน รวมถึงถายทอดนยบายสูผูຌปฏิบัติ฿หຌสานตอนยบายของผูຌบริหาร
฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์
6. ตຌองป็นผูຌประสานงานกลาง (Central Coordinator)
ป็นตัวกลาง฿นการประสานระหวางผูຌบริหารกับบุคคลทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงาน
พืไอ฿หຌการดานินงานป็นเปตามปງาหมายเดຌอยางราบรืไน
7. ตຌองป็นนักบริหารสานักงาน (Office Administration)
พืไอ฿หຌการดานินงาน฿นสานักงานป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบ ละรวดรใว
8. ตຌองป็นคลังสมองทีไมีประสิทธิภาพ (Effective Memory Storage)
มี ก ารจัด กใ บ ขຌ อ มู ล อย างป็ น ะรบบ ระบี ย บ สามารถรียก฿ชຌ เดຌ ทั น ท วงที ป็ น ผูຌ ทีไ มี
ความจาดี สามารถ฿หຌขຌอมูลหรือตอบคาถามผูຌบริหารเดຌทันที
9. ตຌองป็นมือทีไนาชืไอถือเดຌ (Reliable Hands)
ป็นผูຌทีไเดຌรับความเวຌวาง฿จจากผูຌบริหาร ละผูຌรวมงาน ละป็นผูຌทีไทางานเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ละผลงานมีประสิทธิผลทีไดี
หนຌาทีไของงานลขานุการ เมมีขอบขตทีไนนอน ระบุตายตัวเมเดຌ ขึๅนอยูกับ นยบาย ขนาดละ
ลักษณะของหนวยงาน ฐานะหรือตาหนงของผูຌบริหาร ความเวຌวาง฿จของผูຌบริหาร ความรูຌความสามารถ
ของลขานุการ ตดยทัไวเปหนຌาทีไลขานุการจะบงออกป็น 4 ประภท ดังตอเปนีๅ
1.
2.
3.
4.

งาน฿นหนຌาทีไหรืองานประจา (Routine Operation)
งานอานวยความสะดวก (Personal Convenience)
งานสวนตัวของผูຌบริหาร (Private Liaison)
งานสรຌางภาพพจน์ (Image Construction)
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นอกจากนีๅ สุ ม าลี นิ ก รสน (2553 : ออนเลน์ ) ยั งเดຌ ทํ าการศึ ก ษาวิ จั ย รืไอ งการพั ฒ นาชุ ด
ฝຄ ก อบรมพืไ อ พั ฒ นาสมรรถนะของลขานุ ก ารทีไ น ายจຌ างตຌ อ งการ สรุป ผลการวิ จั ย เดຌ สมรรถนะของ
ลขานุการทีไนายจຌางตຌองการ มี 9 ดຌาน ดังตอเปนีๅ
3.1.5 สมรรถนะของลขานุการที่นายจ้างต้องการ
สมรรถนะ ด้านที่ 1 : ความรู้ทั่วไปของผูป้ ระกอบอาชีพลขานุการ
ลขานุการของนายจຌางสวนมากป็นผูຌทีไเมเดຌจบการศึกษาดຌานลขานุการ จึงขาดความรูຌ
รืไอง “วิชาชีพ” ของลขานุการ ซึไงเดຌบรรจุอยู฿นหลักสูตรของวิชาการลขานุการ ละเมคยขຌารับการ
ฝຄกอบรมดຌานความรูຌ฿นวิชาชีพลขานุการ ซึไงมืไอนําเปทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศ
เทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศเทย เดຌกําหนดเวຌ พบวาสอดคลຌองกับ
ขຌอทีไ 1 คือ ผูຌทีไปฏิบัติงานอาชีพนีๅตຌองมีวุฒิการศึกษาอยางนຌอยประกาศนียบัตรวิชาชีพทางลขานุการ
จนถึงปริญญาตรี หรือปริญญาท ขึๅนอยูกบั ลักษณะงานขององค์กร ขนาดองค์กร ละระดับผูຌบริหาร
สมรรถนะ ด้านที่ 2 : หน้าที่ของลขานุการ
นืไองจากลขานุการตຌองทํางานทนนายจຌาง ละ฿หຌขຌอสนอนะกนายจຌาง฿นบาง
อกาส การรูຌงานละความป็นเป฿นองค์กรป็นความจําป็นสําหรับลขานุการ มืไอนําเปทียบคียงกับ
มาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศ
เทยเดຌกําหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกันกับขຌอทีไ 2 คือ ลขานุการตຌองป็ นผูຌทีไ มีความรูຌงานขององค์กรทีไ
ทํางานอยู
สมรรถนะ ด้านที่ 3 : บุคลิกลักษณะของลขานุการ
การทํางาน฿นฐานะลขานุ การบางครัๅงตຌองป็นตัวทนขององค์กรหรือผูຌบริหาร จึงมี
ความจําป็นตຌองมีบุคลิกภาพทีไนานับถือ ป็นทีไชืไอถือกับบุคคลภายนอก ละมืไอนําเปทียบคียงกับ
มาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศ
เทยเดຌ กํ าหนดเวຌ พบว าสอดคลຌ อ งกั บ ขຌ อ ทีไ 4 คื อ ลขานุ ก ารตຌ อ งป็ น ผูຌ ทีไ มี บุ ค ลิ ก ละอุ ป นิ สั ย ทีไ ดี มี
กาลทศะละมีปฏิภาณเหวพริบ คลองคลวทุกดຌาน
สมรรถนะ ด้านที่ 4 : การขียนบันทึก฿นองค์กรละการขียนพื่อการพูด
งานลขานุ ก ารตຌ อ งสามารถติ ด ต อ สืไ อ สารละสรຌ า งความขຌ า ฿จระหว า งผูຌ บ ริ ห าร
ผูຌปฏิบัติงาน ละบุคคลภายนอก ตຌองมีการนําสนอขຌอมูล ขาวสาร ฿นฐานะทีไป็นตัวทนขององค์กรละ
ผูຌบริหารการพูด พืไอ฿หຌขຌอมูลละการพูดพืไอจูง฿จ ละชักชวน฿หຌบรรลุขຌอตกลง รวมทัๅงสรຌางความขຌา฿จ
ระหวางกันละการกຌปัญ หาฉพาะหนຌ า สามารถจรจา฿หຌ การประชุมตกลงป็นเปดຌวยความราบรืไน
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รียบรຌอย ละสารใจตามจุดมุงหมาย จึงป็นความจาป็นทีไลขานุการควรมีสมรรถนะดຌานนีๅดຌวย มืไอนาเป
ทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการ
หงประทศเทยเดຌกาหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกับขຌอทีไ ไ คือ ลขานุการตຌองป็นผูຌทีไมีบุคลิก ละอุปนิสัยทีไ
ดี มีกาลทศะละมีปฏิภาณเหวพริบ คลองคลวทุกดຌาน
สมรรถนะ ดຌำนทีไ 5 : กำรปรับตัว฿นกำรทำงำน฿หຌสอดคลຌองกับผูຌบริหำรชำวตำงชำติ
การประกอบธุรกิจ฿นปัจจุบันมีความชืไอมยงกับตางชาติมากขึๅน การทาธุรกรรม ละ
การติดตอสืไอสารกับคนตางชาติหรือหนวยงานจากตางประทศ ป็นภารกิจทีไกิดขึๅนบ อย ฿นการทาธุรกิจ
฿นปัจจุบัน ละมืไอนาเปทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการ
สตรีละนักบริหารจัดการหงประทศเทยเดຌกาหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกับขຌอทีไ ใ ละ แเ ฿นขຌอทีไ ใ คือ
สามารถ฿ชຌชวลขละภาษาเดຌมากกวาหนึไงภาษาคือภาษาเทยละภาษาตางประทศ ชน อังกฤษ ญีไปุຆน
หรือจีน ป็นตຌน ขึๅนอยูกับการประกอบธุรกิจขององค์กรนัๅน ซึไงตຌองสืไอสารเดຌทัๅงการขียน ละการพูด
มาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นขຌอ แเ คือ มีความสามารถ฿นการสรຌางความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคลหรือ
องค์กรทีไมาติดตอ
สมรรถนะ ดຌำนทีไ 6 : ชำว์อำรมณ์สำหรับคนทำงำน
การมีลขานุการทีไมีชาว์ปัญญาดีละอารมณ์ดี นอกจากป็นความชคดีของผูຌบริหาร
ลຌ ว จะสามารถท า฿หຌ ก ารท างานของผูຌ บ ริ ห ารเม น า บืไ อ สนุ ก กั บ งาน สามารถท างานเดຌ อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพอย า งทนทานละท างานเดຌ ย าวนานขึๅ น ละมืไ อ น าเปที ย บคี ย งกั บ มาตรฐ านอาชี พ
ลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศเทยเดຌกาหนดเวຌ
พบวา สอดคลຌองกับขຌอทีไ 5 คือ ลขานุการตຌองมีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน ทางานภาย฿นสภาพ
กดดั น สู ง เดຌ ละมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี ละยั ง สอดคลຌ อ งกั บ มาตรฐานอาชี พ ลขานุ ก าร฿นขຌ อ ทีไ ็ คื อ
ลขานุการตຌองสามารถ฿หຌคาปรึกษานะนากผูຌบังคับบัญชา ตลอดจนการกຌเขปัญหาอุปสรรคของาน฿น
ความรับผิดชอบของผูຌบังคับบัญชา
สมรรถนะ ดຌำนทีไ ็ : กำรบริหำรวลำ
การบริหารวลาป็นปัญหาทีไสาคัญ฿นสังคมเทยดยฉพาะผูຌบริหารทีไประกอบกิจการ฿น
ขตกรุงทพฯ ละปริมณฑล พราะนอกจากการจราจรยังเมสามารถกาหนดวลาเดຌลຌว วัฒนธรรมการ
รักษาวลาละการตรงตอวลาของคนเทยยังตຌองมีการยๅาตือนอยางสมไาสมอ การสละวลาละทุมท
วลา฿หຌ กั บ งานจึ งป็ น ความตຌ อ งการทีไ ค าดหวังจะเดຌ รับ จากลขานุ ก าร ละมืไ อ น าเปที ย บคี ย งกั บ
มาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศ
เทยเดຌกาหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกับขຌอทีไ แโ คือ ลขานุการตຌองป็นผูຌอุทิศวลา฿หຌกการทางาน
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สมรรถนะ ดຌำนทีไ ่ : ควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌทคนลยี฿หຌป็นประยชน์฿นกำรทำงำน
ผูຌบริหารตຌองการ฿หຌลขานุการพัฒนาตน฿หຌทันทคนลยี นืไองจากปัจจุบันพัฒนาการ
ของทคนลยีมีความกຌาวหนຌามาก ละปลีไยนปลงอยูสมอ มีการรับอานวัตกรรมละทคนลยี฿หมโ
ขຌามา฿ชຌ฿นองค์กรละชีวิตประจาวันของประชาชนทัไวเป การป็นลขานุการมีความจาป็นตຌองตามทัน
ทคนลยีดຌวย พราะทคนลยีมี อิทธิพลตอวิธีคิด การติดตอสืไอสารละการจรจาทางธุรกิจอยางมาก
มืไอนาเปทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศเทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนัก
บริหารจัดการหงประทศเทยเดຌกาหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกับขຌอทีไ ๆ คือ ตຌอง฿ชຌอุปกรณ์สานักงานทีไ
จาป็นตองานละสามารถ฿ชຌคอมพิวตอร์ ละปรกรมตางโ เดຌ
สมรรถนะ ดຌำนทีไ ้ : ควำมสำมำรถ฿นกำร฿ชຌสังคมครือขำย
ป็ น สมรรถนะทีไ ต อ นืไ อ งจากสมรรถนะทีไ ่ นายจຌ า งตຌ อ งการ฿หຌ ลขานุ ก ารทั น ต อ
หตุการณ์ปัจจุบัน ละสังคมครือขาย ป็นกิจกรรมทางสังคมผ านครือขายซึไงกาลังป็นทีไนิยม฿นปัจจุบัน
สดงถึงความทันสมัยป็นผูຌ฿ชຌนวัตกรรมละทคนลยีการสืไอสาร สามารถสรຌางกลุมลูกคຌา หรือกลุมผูຌคย
คຌา฿หຌยังคงมีสัมพันธภาพทีไดีเดຌอยางตอนืไอง มืไอนาเปทียบคียงกับมาตรฐานอาชีพลขานุการ฿นประทศ
เทยทีไทางสมาคมลขานุการสตรีละนักบริหารจัดการหงประทศเทยเดຌกาหนดเวຌพบวา สอดคลຌองกับ
ขຌอทีไ ๆ ชนดียวกับสมรรถนะดຌานทีไ ่
อยางทีไเดຌกลาวเปลຌวขຌางตຌน วางานลขานุการป็นงานทีไมีลักษณะงานหลากหลาย เมมีขอบขต
ทีไนนอน ลขานุการ฿นตละหนวยงานกใมีบทบาทละหนຌาทีไตกตางกันเป ทัๅงนีๅ ขึๅนอยูกับงืไอนเข 5 ขຌอ
คือ นยบายของหนวยงาน ขนาดละลักษณะของหนวยงาน ฐานะหรือตาหนงของผูຌบริหาร ความ
เวຌวาง฿จของผูຌบริหาร ความรูຌความสามารถของลขานุการ ซึไงผูຌปฏิบัติงานลขานุการจะตຌองศึกษาละทา
ความขຌา฿จมาตรฐานงาน บทบาท หนຌาทีไ วัฒนธรรม฿นหนวยงาน ลักษณะการปฏิบัติงานของผูຌบริ หารต
ละคน ลຌวนามาประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติหนຌาทีไ฿หຌหมาะสมกับหนวยงานทีไปฏิบัติงานอยู

ใ.โ วิธีกำรปฏิบัติงำน
การปฏิบัติงานของลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบัน ฿นหนຌาทีไงานลขานุการผูຌบริหาร กลุมงาน
นยบายสถาบั น ละการประชุ ม กองงานผูຌ บ ริห าร สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ มี ทัๅ งหมด 5
ตาหนง ประกอบเปดຌวย
1) งานลขานุการอธิการบดี
2) งานลขานุการรองอธิการบดีฝຆายบริหาร
3) งานลขานุการรองอธิการบดีฝຆายวิชาการ
4) งานลขานุการรองอธิการบดีฝຆายวางผน
5) งานลขานุการรองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ
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งานลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบันตามตาหนงขຌางตຌน มีวิธีการปฏิบัติงานทีไตกตางกันเปตาม
ลั ก ษณะหนຌ า ทีไ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ละภารกิ จ หลั ก ของผูຌ บ ริ ห ารทีไ ป็ น ผูຌ บั งคั บ บั ญ ชา ซึไ ง หนຌ า ทีไ ค วาม
รับผิดชอบของผูຌบริห ารระดับ สถาบัน ทัๅ ง 5 ตาหนง คือ อธิการบดี รองอธิการบดีฝຆายวิชาการ รอง
อธิการบดีฝຆายบริหาร รองอธิการบดีฝຆายวางผน รองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ ตามคาสัไง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทีไ 831/2555 มีดังตอเปนีๅ
หนຌาทีไละความรับผิดชอบของอธิการบดี
บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไวางผนยุทธศาสตร์ละนยบายของสถาบัน ซึไงมีหนຌาทีไหลัก ดังนีๅ
1. บริห ารกิ จ การของสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ ฿หຌ ป็ น เปตามวัต ถุ ป ระสงค์  ละ
นยบายของสภาสถาบัน
2. บริหารการงิน การพัสดุ ละทรัพย์สินอืไนของสถาบัน฿หຌป็นเปตามกฎหมาย ขຌอบังคับ ละ
ประกาศของสถาบัน
3. จัดทาผนพัฒนาละผนปฏิบัติการ ดยปฏิบัติตามนยบายละนงานของสถาบัน รวมทัๅง
ติดตามละประมินผลการดานินงานดຌานตาง โ ของสถาบัน
4. สนอรายงานประจาปกีไยวกับกิจการดຌานตางโ ของสถาบันตอสภาสถาบัน
5. ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามกฎหมาย ขຌอบังคับ ละประกาศของสถาบัน หรือตามทีไสภาสถาบัน
มอบหมาย
6. ควบคุ ม สัไ งการ มอบหมาย ตั ด สิ น ฿จ กຌ ปั ญ หา ละ฿หຌ ค านะน าต อ หนຌ าทีไ  ละความ
รับ ผิ ดชอบของรองอธิการบดีฝຆายบริหาร รองอธิการบดีฝຆ ายวิชาการ รองอธิการบดีฝຆ าย
วางผน รองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ
7. กากับ ตรวจสอบ ละประมินผลงานของรองอธิการบดีฝຆายวิชาการ ตามรายละอียดหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝຆายวิชาการ
8. กากับ ตรวจสอบ ละประมินผลงานของรองอธิการบดีฝຆายบริหาร ตามรายละอียดหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝຆายบริหาร
9. กากับ ตรวจสอบ ละประมินผลงานของรองอธิการบดีฝຆายวางผน ตามรายละอียดหนຌาทีไ
ละความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝຆายวางผน
10. กากับ ตรวจสอบ ละประมินผลงานของรองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ ตาม
รายละอียดหนຌาทีไละความรับผิดชอบของรองอธิการบดี
หนຌาทีไละความรับผิดขอบของรองอธิการบดีฝຆายวิชาการ
บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดระบบงาน อานวยการ สัไงการ มอบหมาย กากั บ
นะนา ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นงานของหนวยงานตางโ ดังนีๅ
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1. ดຌ านการรีย นการสอน ก ากั บ ดู  ล กองบริก ารการศึ ก ษา ฿นงานต างโ เดຌ  ก งานรั บ
นักศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรละสงสริมการรียนการสอน งานทุนละรางวัลการศึกษา
งานทะบียนนักศึกษา งานวินัยนักศึกษา ละป็นกรรมการตางโ
2. ดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล กากับ ดูลงานตางโ ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนีๅ
2.1. งานตงตัๅงบุคลากร฿หຌดารงตาหนงทางวิชาการ
2.2. งานตงตัๅงบุคลากร฿หຌดารงตาหนงชานาญการ ชานาญการพิศษ ชีไยวชาญ ละ
ชีไยวชาญพิศษ
2.3. งานมาตรฐานภาระงานสายวิชาการละสายสนับสนุน
2.4. งานสัมมนาการขอตาหนงทางวิชาการประจาป
2.5. งานพั ฒ นาบุ ค ลากร ช น การ฿หຌ ทุ น การศึ ก ษา งานดู  ลนั ก รี ย นทุ น ครงการ฿หຌ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาทภาย฿นสถาบัน พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา มาตรการจูง
฿จการขอตาหนงสูงขึๅน ละงินรางวัลสาหรับบุคลากรทีไมีทักษะภาษาอังกฤษตาม
กณฑ์ ละป็นกรรมการตางโ
3. ดຌานกิจการนานาชาติ กากับดูลงานของกลุมงานกิจการนานาชาติ ดังนีๅ ครงการตามผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน ป็นประธานคณะกรรมการจัดการศึกษานานาชาติ การ
ขຌารวม฿หຌการตຌอนรับขกตางประทศทีไดินทางมายือนสถาบันพืไอหารือ ลกปลีไยนความ
คิ ด หใ น ทางดຌ านวิช าการ ตຌ อ นรับ ขกต างประทศทีไ ดิ น ทางมายื อ นสถาบั น พืไ อ หารือ
ลกปลีไยนความคิดหในทางดຌานวิชาการ
4. ดຌานการประชุมละสัมมนาสากล กากับดูลงานของกลุมงานประชุมละสัมมนาสากล ดังนีๅ
ครงการตามผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสถาบัน ชน ครงการจั ดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ของสถาบั น International Conference on Advancement of Development
Administration (ICADA) การขຌารวม฿หຌการตຌอนรับขกตางประทศตลอดจนผูຌทนจาก
องค์กรอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการจัดงานประชุมละสัมมนาวิชาการ฿นระดับสากล
5. กากับดูลครงการตางโ ตามผนพัฒนาสถาบันสู World Class University
6. หนຌาทีไละความรับผิดชอบอืไนโ ชน
6.1. ตรวจยีไ ย ม/ติ ด ตามการด านิ น งานของสถาบั น /คณะ/ส านั ก ป็ น ทีไ ป รึ ก ษาของ
คณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.2. อนุมัติการบิกจายงินงบประมาณละลงนามสัไงจายงินงบประมาณประภทตางโ ชน
กองทุนพัฒนาบุคลากร กองทุนนักศึกษา คณะนิทศศาสตร์ละนวัตกรรมการจัดการ
6.3. ป็ น กรรมการกองทุ น พั ฒ นาทคนลยี ละกรรมการกองทุ น พั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนทศ
6.4. กากับดูลทรัพย์สินทางปัญญาตามระบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วาดຌวย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
หนຌา | 30

6.5. ป็นกรรมการตางโ ชน กรรมการสภาสถาบันจากผูຌดารงตาหนงบริหาร กรรมการ
ละลขานุการสภาวิชาการ กรรมการทีไประชุม ทคอ.
7. ปฏิบัติงานอืไนโ ตามทีไอธิการบดีมอบหมาย
หนຌาทีไละความรับผิดขอบของรองอธิการบดีฝຆายบริหาร
บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดระบบงาน อานวยการ สัไงการ มอบหมาย กากับ
นะนา ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นงานของหนวยงานตางโ ดังนีๅ
1. ดຌานบริหารงานทัไวเป กากับดูลกองกลาง ฿นงานตางโ คือ งานสภาสถาบัน งานสารบรรณ
งานการงิ น ละพั ส ดุ งานผั ง ม บ ทละอาคารสถานทีไ งานยธาละซ อ มบ ารุ ง งาน
สตทัศนูปกรณ์ ละงานภูมิสถาปัตย์ ละกากับดูลกองงานผูຌบริหาร ฿นงานตางโ คือ งาน
นยบายสถาบันละการประชุม งานวินัยละนิติการ ละงานลขานุการผูຌบริหาร
2. ดຌานการงิน กากับดูลกองคลังละพัสดุ ฿นงานตางโ คือ งานการงิน งานงินงบประมาณ
งานงินรายเดຌ งานงินทุน งานพัสดุ ละงานบัญชี
3. ดຌานบรหารทรัพยากรบุคคล กากับดูลกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฿นงานตางโ คือ
3.1. งานวิคราะห์ละจัดทาผนอัตรากาลัง
3.2. งานคัดลือกละสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
3.3. งานคัดลือกบุคลากร฿หຌดารงตาหนงบริหารละการกาหนดตาหนง฿หຌสูงขึๅน
3.4. งานประมินผลการปฏิบัติงาน
3.5. งานสงสริมความรูຌละประสบการณ์ ชน การอนุมัติ฿หຌบุคลากรลงเปปฏิบัติงานพืไอ
พิไมพูนตวามรูຌทางวิชาการ
3.6. งานสวัสดิการละสิทธิประยชน์ของบุคลากร
3.7. งานสงสริมคุณธรรมละจริยธรรม
3.8. งานสัญญาละวินัยบุคลากร
4. กากับดูลครงการตางโ ตามผนพัฒนาสถาบันสู World Class University
5. หนຌาทีไละความรับผิดชอบอืไนโ ชน
5.1. ตรวจยีไ ย ม/ติ ด ตามการด านิ น งานของสถาบั น /คณะ/ส านั ก ป็ น ทีไ ป รึ ก ษาของ
คณะทางานพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ละรับผิดชอบการ
ดานินงานครงการพัฒนาสถาบันสูความป็นลิศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA Management Excellence) ตามนวรางวัลคุณภาพหงชาติ (TQA)
5.2. ขຌารวม฿หຌการตຌอนรับขกตางประทศทีไดินทางมายือนสถาบัน พืไอหารือ ลกปลีไยน
ความคิดหในทางดຌานวิชาการ ตลอดจนผูຌทนจากองค์กรอืไนโ
5.3. ป็ น กรรมการกองทุ น พั ฒ นาทคนลยี ละกรรมการกองทุ น พั ฒ นาทรั พ ยากร
สารสนทศ
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5.4. ป็นกรรมการตางโ ชน ลขานุการคณะกรรมการสภาสถาบัน กรรมการทีไประชุม ทคอ.
6. ปฏิบัติงานอืไนโ ตามทีไอธิการบดีมอบหมาย
หนຌาทีไ ละความรับผิดขอบของรองอธิการบดีฝຆายวางผน
บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดระบบงาน อานวยการ สัไงการ มอบหมาย กากับ
นะนา ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นงานของหนวยงานตางโ ดังนีๅ
1. ดຌานนยบายละผน กากับดูลกองผนงาน ฿นงานตางโ คือ งานบริหารยุ ทธศาสตร์ งบา
นงบประมาณ งานประกันคุณ ภาพการศึกษา งานบริหารความสีไ ยง งานควบคุมภาย฿น
งานวิจัยละพัฒนา
2. ดຌานกิจการนักศึกษา กากับดูลงานกิจการนักศึกษาละสวัสดิการ กองงานผูຌบริหาร ชน
การ฿หຌคาปรึกษานะนากีไยวกับกิจกรรมนักศึกษา การจัดสวัสดิการ฿หຌกนักศึกษา การ
สงสริมการลกปลีไยนรียนรูຌดຌานการประกันคุณภาพภาย฿นละภายนอกสถาบัน
3. ดຌานทคนลยีสารสนทศ ปฏิบัติราชการทนอธิการบดี ฿นฐานะประธานกรรมการกองทุน
พัฒ นาทคนลยี ประธานคณะกรรมการบริหารงินกองทุ นสานักทคนลยีสารสนทศ
กรรมการกองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนทศ
4. ดຌานการสืไ อ สารองค์ การละกิจกรรมพืไ อ สั งคม กากับ ดู  ลงานประชาสั มพั น ธ์ งานนิ ดຌ า
สัมพันธ์ งานศิษย์กา งานกิจกรรมพืไอสังคม ละการจัดสัมมนาผูຌบริหารสถาบัน ของกอง
งานผูຌบริหาร
5. ดຌานบริหารทรัพยากรบุคคล กากับ ดูลละรับผิดชอบงานบริหารความรูຌภาย฿นองค์การของ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ละป็นกรรมการตางโ
6. หนຌาทีไละความรับผิดชอบอืไนโ ชน
6.1. ตรวจยีไยม/ติดตามการดานินงานของสถาบัน/คณะ/สานัก ป็นคณะท างานพัฒ นา
ระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
6.2. ขຌ า ร ว ม฿หຌ ก ารตຌ อ นรั บ ขกต า งประทศทีไ ดิ น ททางมายื อ นสถาบั น พืไ อ หารื อ
ลกปลีไยนความคิดหในทางดຌานวิชาการ ตลอดจนผูຌทนจากองค์กรอืไนโ
6.3. ป็นกรรมการตางโ ชน กรรมการสภาสถาบันจากผูຌดารงตาหนงบริหาร กรรมการทีไ
ปรุชม ทคอ.
6.4. อนุมั ติการบิกจายงินละลงนาม฿นชใคสัไงจายงินงบประมาณประภทตคางโ ชน
กองทุนพืไอสวัสดิการนักศึกษา กองทุนนิดຌาพัฒนา กองทุนสานักการศึกษาระบบ
สารสนทศ กองทุนพัฒนาทรัพยากรสารสนทศ กองทุนพัฒนาทคนลยี
7. ปฏิบัติงานอืไนโ ตามทีไอธิการบดีมอบหมาย
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หนຌาทีไละความรับผิดขอบของรองอธิการบดีฝຆายวิจัยละบริการวิชาการ
บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดระบบงาน อานวยการ สัไงการ มอบหมาย กากับ
นะนา ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นงานของหนวยงานตางโ ดังนีๅ
1. สนอนะ฿นการวางผนนยบายละครงสรຌางระบบวิจัย฿นภาพรวม จัดสรรทรัพยากรวิจัย
บริหารจัดการทุนวิจัย ตลอดจนประสานพลังระหวางคณะ/สานัก/ศูนย์ตางโ ฿นการทาวิจัย
ฝຄกอบรมละบริการวิชาการ พืไอ฿หຌสถาบั นมีระบบทีไอืๅอตอการทางานวิจัย ฝຄกอบรมละ
บริการวิชาการ
2. สงสริม฿หຌมีการผลิตผลงานวิจัยทีไมีคุณภาพละ฿หຌมีการตีพิมพ์ผยพร฿นวารสารชัๅนนา฿น
ระดับนานาชาติ พืไอ฿หຌสถาบันเดຌรับการยอมรับ฿นระดับสากลวาป็นสถาบันการศึกษาซึไง
ป็นทีไรวมของนักวิชาการชัๅนนาของประทศ ซึไงมีผลงานเดຌรับการอຌางอิง (Citation) อยาง
กวຌางขวาง
3. สงสริมละสนับสนุน฿หຌบุคลากรตจาหนงวิชาการ฿หຌบริการวิชาการก สังคมทีไมีคุณภาพ มี
ชืไอสียงอยางตอนืไองดยฉพาะดຌานการบริหารการพัฒนา ดຌานศรษฐกิจ ธุรกิจ ละดຌาน
อืไนโ
4. บริหารงาน ดยทาหนຌาทีไ฿นการวางผน จัดระบบงาน อานวยการ สัไงการ มอบหมาย กากับ
นะนา ตรวจสอบ ประมินผลงาน ตัดสิน฿จ กຌปัญหา฿นงานของหนวยงานตางโ ดังนีๅ
4.1. ดຌานการวิจัย กากับดูลงานตางโ ของสานักวิจัย เดຌก กองทุนสงสริมงานวิจัย กองทุน
ส ง สริ ม ละพั ฒ นางานวิ จั ย ครงการวิ จั ย งบประมาณผ น ดิ น ครงการ NIDA
Research Excellence Forum การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครงการประกวด
บทความวิจัยดຌานพัฒนบริหารศาสตร์ การประชุมสัมมนากรณีศึกษาระดับนานาชาติ
ละครงการการบรรยายพิศษ ละรืไองอืไนโ ทีไกีไยวขຌองกับการวิจัย
4.2. ดຌานการฝຄกอบรม กากับดูลงานของสานักสิริพัฒนา ดยป็นประธานกรรมการนยบาย
ละงิ น ทุ น ฝຄ ก อบรม อนุ มั ติ ก ารบิ ก -จ า ยค า ฿ชຌ จ า ยครงการ ละลงนามถอนงิ น
งบประมาณงินทุนฝຄกอบรม กรณีผูຌอานวยการสานักสิริพัฒนาเมอยู
4.3. ดຌ า น การบริ ก ารวิ ช าการ ก ากั บ ดู  ลศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ดยป็ น ประธาน
กรรมการนยบาย฿นการบริการวิชาการละการบริ หารงานของศูนย์ ละลงนาม฿น
ประกาศ ค าสัไ ง ของศู น ย์ บ ริ ก ารวิ ช าการ ลงนามชใ ค สัไ ง จ า ยงิ น จากกองทุ น ของ
ศูนย์บริการวิชาการรวมกับผูຌอานวยการศูนย์
4.4. กากับดูลศูนย์ศึกษาละศูนย์วิชาการตางโ ชน ศูนย์สาธารณประยชน์ละประชา
สั งคม ศู น ย์ ศึ ก ษาศรษฐกิ จ พอพี ย ง ศู น ย์ ส ารวจความคิ ด หใ น ของประชาชน ศู น ย์
นวัตกรรมทางธุรกิจ ศูนย์สักยภาพ฿นการขงขัน ศูนย์ศึกษาพัฒนาการศรษฐกิจ ละ
ศูนย์วิจัยละพัฒนาการปງองกันละจัดการภัยพิบัติ
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5. หนຌาทีไละความรับผิดชอบอืไนโ ชน
5.1. ตรวจยีไยม/ติดตามการดานิน งานของสถาบัน/คณะ/สานัก ป็นคณะท างานพัฒ นา
ระบบคุณภาพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5.2. ขຌารวม฿หຌการตຌอนรับขกตางประทศทีไดินทางมายือนสถาบัน พืไอหารือ ละปลีไยน
ความคิดหในทางดຌานวิชาการ ตลอดจนผูຌทนจากองค์กรอืไนโ
5.3. ป็นกรรมการตางโ ชน กรรมการทีไประชุม ทคอ.
5.4. อนุมัติการบิกจายงินงบประมาณละลงนามสัไงจายงินงบประมาณประภทตางโ ดังนีๅ
กองทุนสงสริมละพัฒนางานวิจัย กองทุนสงสริมละพัฒนาอกสารวิชาการ กองทุน
วารสารพัฒนาบริหารศาสตร์
6. ปฏิบัติงานอืไนโ ตามทีไอธิการบดีมอบหมาย
฿นสวนของงานลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบัน จึงจาป็นตຌองศึกษาละรียนรูຌหนຌาทีไละความ
รับผิดชอบของผูຌบริหารทีไป็นผูຌบังคับบัญชาของตน พืไอจะเดຌทาหนຌาทีไสนับสนุนละอานวยความสะดวก
฿นการปฏิบัติงาน฿หຌกับผูຌบริหารเดຌทางานอยางคลองตัว มีขຌอมูลประกอบ มีการตรวจสอบ฿นบืๅองตຌนทีไ
ถูกตຌองตามกระบวนการ ละสงสริมงานของผูຌบังคับบัญชาเดຌอยางมีประสิทธิภาพ
นอกหนือจากการตຌองศึกษาถึงหนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌบริหารทีไป็นผูຌบังคับบัญชาของตน
ลຌว การศึกษาถึงหนຌาทีไความรับผิดชอบของหนวยงานภาย฿นสถาบันวาตละหนวยงานมีหนຌาทีไความ
รับผิดชอบอะเรบຌาง จึงป็นสิไงสาคัญละจาป็นทีไตຌอง฿ชຌประกอบการปฏิบัติงาน฿หຌมีประสิทธิภาพ รวมถึ ง
การศึกษากฏ ระบี ยบ ขຌอบังคับ หนังสื อวียน ละมติ การประชุม ตางโ ของสถาบั น ตทัๅ งนีๅ ฿นการ
ปฏิบัติงานหากรืไองทีไนาสนอมีความกีไยวขຌองกับกฎ ระบียบ ขຌอบังคับ หรือมติการประชุม฿ดของสถาบัน
ควรจຌง฿หຌตຌนรืไองนาสนออกสารทีไกีไยวขຌองนบทຌายมาดຌวยทุกครัๅง อีกทัๅงลขานุการจะตຌองจัดทาฟງม
อกสาร กฎ ระบียบ ขຌอบังคับ มติละรายงานการประชุมตางโ เวຌ฿หຌป็นระบบ พืไอการหยิบ฿ชຌทีไสะดวก
ละรวดรใวหากผูຌบริหารตຌองการ฿ชຌประกอบการพิจารณาพิไมติม

ใ.ใ งืไอนเขละสิไงทีไควรคำนึง฿นกำรปฏิบัติงำน
งานลขานุการป็นงานทีไตຌอ ง฿ชຌความละอียดรอบคอบ ละตຌองป็นผูຌทีไมี สมรรถนะทางดຌาน
ลขานุการป็นอยางดี ดยฉพาะการป็นลขานุการผูຌบริหารระดับสูง หากผูຌปฏิบัติหนຌาทีไ ลขานุการ
ทางานเมมีประสิทธิภาพ ผลของการทางานจะสงเปยังผูຌบริหาร ทา฿หຌผูຌบริหารตຌองทางานหนักขึๅน การมี
ลขานุการตเมสามารถชวยบงบาภาระงาน เมป็นผูຌสนับสนุนงานทีไดี เมป็นผูຌชวย฿นการทางานทีไมี
คุณภาพ หากตป็นพียงผูຌสงผานอกสาร เมมีการตรวจสอบละกลัไนกรองรืไองกอนนาสนอผูຌบริหาร เม
มีการกຌเขปัญหาหรือตัดสิน฿จ฿นระดับรืไองทีไสามารถดานินการเดຌ นัไงทางานบบปลอยผาน รอผูຌบริหาร
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มานัไงพิจารณากຌเข ติดตามงานอง หรือตามรายละอียดของรืไองทีไ นามาสนอพืไอ฿ชຌประกอบการ
พิจารณาอง การจຌางผูຌมาทางานกใเมจาป็น ทีไจะตຌองจຌางผูຌทีไมีทักษะหรือความรูຌความสามารถ฿นระดับสูง
อัตรางินดือนกใพิจารณา฿นขัๅนธุรการกในาจะพียงพอลຌว ดังนัๅน บุคลากรทีไมาปฏิบัติหนຌาทีไนีๅจึงป็นผูຌทีไมี
ความสาคัญ นอกจากมีคุณสมบัติหมาะสมละถูกคัดลือกมาปฏิบัติหนຌาทีไลຌว จึงจาป็นตຌองป็นบุคคลทีไ
มีสมรรถนะทางดຌานลขานุการอยางดี พืไอจะเดຌสนับสนุนงานของผูຌบริหารเดຌอยางมีประสิทธิภาพละ
กอ฿หຌกิดประสิทธิผล
งืไอนเข฿นกำรปฏิบัติงำนทีไพึงระวัง
นอกจากความรูຌ ความสามารถดຌานลขานุการลຌว งืไอนเขประกอบอืไนโ ทีไ มีสวนสาคัญ฿นการ
ปฏิบัติงานคือ ทักษะทางดຌานการสืไอสารละประสานงานกับคน฿นทุกระดับ เมวาจะป็นระดับผูຌบริหาร
ระดับ ผูຌ อ านวยการ ระดับ หั วหนຌ างาน ระดั บ ปฏิ บั ติ การ หรื อ มຌ  ต  ม บຌ านละพนั ก งานรัก ษาความ
ปลอดภัย ลขานุการจึงตຌองมีเหวพริบละทักษะ฿นการติดตอสืไอสารละประสานงาน฿หຌมีความหมาะสม
ซึไ งวิธีก ารบบดี ย วกั น อาจเม สามารถปฏิ บั ติ กั บ ทุ ก คนหรือ ทุ ก ระดั บ งานเดຌ ละ฿น บางสถานการณ์
รืไองราวดิมต เม สามารถปฏิ บัติ บบดิม เดຌ ลขานุ การจึงตຌองป็ น ผูຌทีไ เหวพริบ ละการตัดสิ น฿จทีไ ดี
ถูกตຌอง ละหมาะสม ทัๅงนีๅ อาจบงป็น 2 ประดในทีไจะตຌองพิจารณาป็นหลัก เดຌก
1. ลักษณะสวนบุคคล
2. การปลีไยนปลงหรือการลงมติ฿นทีไประชุม
งืไอนเขลักษณะสวนบุคคล ป็นรืไองทีไ ขຌาถึงเดຌยาก เมสามารถอานเดຌจาก฿นตาราลຌวจะขຌา฿จเดຌ
ทันที ตຌองอาศัยการรียนรูຌละประสบการณ์฿นการพิจารณาละวิคราะห์ตละบุคคลป็นรายเป อาจ
กลาวเดຌวานอกจากความรอบรูຌ฿นงานลຌว ลขานุการยังจะตຌองมีความรอบรูຌ฿นคนดຌวยชนกัน ละ฿น
ดຌานงืไอนเขของการปลีไยนปลงหรือการลงมติ฿นทีไ ประชุม ผูຌปฏิบัติหนຌ าทีไ ลขานุการผูຌบริหารระดับ
สถาบัน ฿นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เม เดຌขຌารวมประชุมกับผูຌบริหาร พืไอรับฟังรายงานความ
คืบหนຌาหรือการติดตามงานของตละหนวยงาน ดังนัๅน การมีการปลีไยนปลงวิธีการ กระบวนการ หรือมี
การลงมติรืไอง฿ดโ ฿นทีไประชุม ลขานุการจะเมทราบรืไอง ละจะทราบรืไองมืไอมีการทารายงานการ
ประชุมสรใจสิๅนลຌว ซึไงการท ารายงานการประชุม บางการประชุม฿ชຌวลาสรุปทารายงานชຌากวาการ
ดานินการ฿นมติบางรืไอง จึงทา฿หຌลขานุการขาดขຌอมูลทีไป็นปัจจุบัน฿นการตรวจสอบหรือกลัไนกรองงาน
อาจสงผลตอความผิดพลาด฿นรืไอ งทีไจะนาสนอผูຌบริหารเดຌ ลขานุการจึงตຌองมีวิธีการ฿นการหาขຌอมูล
ตางโ ดຌวยตนอง ชน การสอบถามจากผูຌทีไขຌารวมประชุม การพูดคุยสนทนากับกลุมผูຌทีไปฏิบัติหนຌาทีไ
ลขานุการ หรือกับครือขายงานพืไอลกปลีไยนหรือบงปันขຌอมูลซึไงกันละกัน
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สิไงทีไควรคำนึง฿นกำรปฏิบัติงำน
หากพิจารณา฿นลักษณะงาน งานลขานุการอาจคลຌายกับการทางานธุรการ ตรายละอียดละ
ความสามารถ฿นการทางานจะมีความตกตางกัน ซึไง฿นการทางานลขานุการ฿หຌตกตางจากงานธุรการ มี
สิไงทีไควรคานึง฿นการปฏิบัติงาน คือ
1. คุณภาพงาน
2. การพัฒนาตนอง
3. การสรຌางครือขายทีไดี
งาน เมสามารถกิดคุณภาพเดຌดຌวยตัวอง ผูຌปฏิบัติจะตຌองป็นผูຌสรຌางคุณภาพ฿หຌกับงานนัๅนโ
ละการทีไงานจะกิดคุณภาพเดຌนัๅน ผูຌปฏิบัติงานจะตຌองป็นผูຌทีไมีคุณภาพ ละการทีไจะป็นผูຌปฏิบัติงานทีไมี
คุณภาพ จะตຌองมาจากผูຌทีไมีความรอบรูຌ฿นงาน กระบวนการ ขัๅนตอนของการปฏิบัติงานป็นอยางดี ละ
ตຌองมี ทั กษะ สมรรถนะ฿นงานครบถຌวน ควรมี การทบทวนงานละตนอง หากพบวาขาดทั กษะหรือ
สมรรถนะ฿นงานขຌอ฿ดเป กใจะตຌองรงพัฒนาตนอง รวมถึงหากพิจารณาลຌวหในวาตนป็นผูຌทีไมีทักษะ฿น
การท างานอย า งครบถຌ ว นลຌ ว ต ค วามครบถຌ ว นนัๅ น อาจเม เ ดຌ ห มายความถึ ง ครบถຌ ว นบบตใ ม
ประสิทธิภาพ กใยังจะป็นผูຌทีไมีการพัฒนาตนองอยู อยางสมไาสมอละตลอดวลา ดยการพัฒนาตนอง
ของผูຌปฏิบัติงานดຌานลขานุการนัๅน สามารถศึกษานวทางเดຌจากสมรรถนะของลขานุการทีไนายจຌาง
ตຌองการ ซึไงเดຌอธิบายเวຌ฿นตอนตຌนของบทนีๅมาพิจารณา ละทาการวิคราะห์฿นงานของตัวอง พืไอขยาย
องค์ความรูຌ฿หຌรอบดຌานละกวຌางขวางขึๅน
฿นการปฏิบัติงานนอกจากคุณภาพงานละการพัฒนาตนองลຌว การสรຌางครือขายทีไดี กใป็นอีก
ปัจจัยหนึไงทีไควรคานึงถึง นืไองจากงานลขานุการหนຌาทีไสวน฿หญจะตຌองประสานงานกับบุคคลมากมาย
การมีครือขายทีไดีจะทา฿หຌการทางาน฿นหลายโ รืไองเดຌรับการสนับสนุนละชวยหลือ฿หຌ มีความคลองตัว
สะดวก ประสบความสารใจละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน

ใ.4 วิธีกำรติดตำมละประมินผลกำรปฏิบัติงำน
งานลขานุการอธิการบดี มีวิธีการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงาน บงป็น 2 สวน คือ
บบทางการ คื อ การประมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระบี ย บสถาบั น ซึไ ง ก าหนด฿หຌ มี ก าร
ประมินผลการปฏิบัติงานประจาป จานวน 2 ครัๅงตอป ดยมีผูຌบังคับบัญชาชัๅนตຌนตามตาหนงงานคือ
1) หัวหนຌากลุมงานนยบายสถาบันละการประชุม ละ
2) ผูຌอานวยการกองงานผูຌบริหาร
ป็นผูຌประมินผลการปฏิบัติ ดยอธิการบดีเมเดຌป็นผูຌประมินผลการปฏิบัติงานของลขานุการ
ซึไง฿นความคิดหในของผูຌจัดทาหในวาควร฿หຌผูຌบังคับบัญชาทีไลขานุการปฏิบัติหนຌาทีไสนับสนุนงานดยตรงมี
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สวน฿นการประมินผลการปฏิบัติงานดຌวย ิ฿นทีไนีๅหมายถึงอธิการบดีี นืไองจากจะป็นผูຌทีไทางานรวมกัน
ดยตรง ละหในประสิทธิภาพการทางานกันอยางตใมทีไ ละ฿นการป็นลขานุการอธิการบดี สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สวน฿หญลຌวจะติดตอละประสานงานกับผูຌบริหารดยตรง อาทิ ผูຌบริหาร
ระดับคณะ/สานัก/วิทยาลัย ผูຌอานวยการ การประสานงานหรือทางานรวมกับหัวหนຌากลุมงานทบจะเมมี
หรือการทางานรวมกับผูຌอานวยการกองงานผูຌบริหาร จะมีมากกวาการทางานรวมกับหัวหนຌากลุมงาน ตกใ
ยั ง ถื อ ว า อยู ฿นปริ ม าณทีไ นຌ อ ยกว า การท างานกั บ อธิ ก ารบดี ซึไ ง ควร฿หຌ อ ธิ ก ารบดี ป็ น ผูຌ มี ส ว น฿นการ
ประมินผลการปฏิบัติงานของลขานุการดຌวย ทัๅงนีๅ การประมินผลการปฏิบัติงานลขานุการผูຌบริหาร
ป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกองบริหารทรัพยากรบุคคล กาหนดเวຌ
บบเมป็นทางการ คือการติดตามละประมินผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริง ติดตาม
ลประมินปลการปฏิบัติงานเดຌ ดังนีๅ
1) ติดตามงานอกสารรับ-สง จากระบบ edoc ิกรณีมีการนัดหมายี
2) ติดตามงานทัไวเปจากการประสานงานทางทรศัพท์ email หรือระบบการสืไอสารทาง Social
Network อาทิ Line Skype
3) ติ ด ตามงานนั ด หมายเดຌ จ ากการ calendar ทีไ ชืไ อ มยงระบบกั น อาทิ Gmail Calendar
Google Calendar 365 Calendar
4) การประมินผลการปฏิบัติงาน ประมินจากความพึงพอ฿จของผูຌบังคับบัญชา ิอธิการบดีี

ใ.5 จริยธรรมละจรรยำบรรณ฿นกำรปฏิบัติงำน
จริยธรรม คือ ธรรมทีไป็นขຌอประพฤติปฏิบัติุ ศีลธรรมุ กฎศีลธรรม ิราชบัณฑิตยสถาน. โ55ไ :
ออนเลน์ี
จรรยาบรรณ คือ ประมวลความประพฤติทีไผูຌประกอบอาชีพการงานตละอยางกาหนดขึๅ น พืไอ
รักษาละสงสริมกียรติคุณ ชืไอสียง ละฐานะของสมาชิก อาจขียนป็นลายลักษณ์อักษรหรือเมกใเดຌ
ิราชบัณฑิตยสถานุ โ55ไ : ออนเลน์ี
ขຌ อ ตกต า งระหว างจริย ธรรมละจรรยาบรรณ คื อ จริ ย ธรรม ป็ น ส านึ ก ของความถู ก ตຌ อ ง
หมาะสม ป็นนามธรรมทีไราเมสามารถมองหในเดຌ ส วนจรรยาบรรณ ป็นขຌอกาหนดหรือกรอบนว
ประพฤติ ทีไป็นรูปธรรม สามารถมองหในละวัดเดຌจากกรอบนวประพฤติทีไมีกาหนดเวຌ฿นตละสาขา
วิชาชีพ
งานลขานุ ก าร ถื อ เดຌ ว า ป็ น งานวิ ช าชี พ ทีไ จ ะตຌ อ งมี ค วามรูຌ ความช านาญ ละทั ก ษะ ดຌ า น
ลขานุ การ รวมถึงจะตຌองป็น ผูຌ ทีไ เดຌรับ ความชืไอถื อละความเวຌวาง฿จ ทัๅ งจากผูຌ บั งคั บบั ญ ชาละผูຌ ทีไ
กีไ ย วขຌ อ ง ดั ง นัๅ น ลขานุ ก ารนอกจากจะตຌ อ งป็ น ผูຌ ทีไ มี ส มรรถนะ฿นงานทีไ สู ง ลຌ ว ยั ง ตຌ อ งป็ น ผูຌ ทีไ มี
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จรรยาบรรณ฿นการทางาน ซึไงจรรยาบรรณลขานุการ ิสุกันยา. โ5ใๆ : 2 อຌางอิง฿น สุภาณี. โ55เ : 21ี
มีดังนีๅ
1. ปฏิ บั ติตนตามกฎระบี ยบขององค์กรดຌวยความจริง฿จ ป็ น บบอยางทีไ ดี ละเม ท าลาย
ภาพลักษณ์ หรือชืไอสียงขององค์กร
2. ธารงเวຌซึไงความซืไอสัตย์อันสูงสุดตอตนองละตองาน฿นหนຌาทีไอยางสมไาสมอ
3. มีความรับผิดชอบตองาน฿นหนຌาทีไของตนองละผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
4. ติดตามละรียนรูຌความกຌาวหนຌาทางวิทยาการ สวงหาประสบการณ์ละการฝຄกฝนดຌานงาน
ลขานุ ก าร การจั ด การ รวมทัๅ งหาทางพิไ ม พู น ความสามารถละความขຌ า฿จ฿นวิ ช าชี พ
ลขานุการ ดยการสนับสนุน฿หຌมีการลกปลีไยนขาวสารกกันละกัน
5. สงสริม฿หຌมีการติดตอสืไอสารกัน การ฿หຌขຌอมู ลขาวสารทีไ สรຌางสรรค์อยางมี ประสิ ท ธิภาพ
ภาย฿นองค์กรละภายนอกองค์กรทาทีไหในสมควร
6. รัก ษาความลั บ ของงาน฿นหนຌ าทีไ เวຌอ ย างขຌ ม งวดละจะเม ฿ชຌ ค วามลั บ นัๅ น พืไ อ ประยชน์
สวนตัว หรือ฿นลักษณะทีไจะกอความสียหายตอองค์กรทีไตนทางานอยูหรือทางานมาลຌว
7. คานึงถึงความตຌองการลปัญหาของผูຌ฿ตຌบังคับบัญชาละ฿นฐานะผูຌนา
8. เม฿หຌขาวหรือถลงรืไองราว฿ดโ กีไยวกับงานของตน฿นฐานะลขานุการมืออาชีพ ดยมิเดຌทา
ความกระจางจຌงถึงอานาจละขอบขตทีไตนสามารถพูดเดຌ ตามควรกับผูຌทีไกีไยวขຌองทัๅงหมด
กอน
9. จะเมดูคลนหรือสรຌางความสียหายตอสถานภาพทางอาชีพอืไน฿ดของลขานุการหรือ฿หຌรຌาย
ทาลายศักดิ์ศรีงานอาชีพของตน
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บททีไ ไ

กระบวนกำรละขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน
คูมือฉบับนีๅป็นคูมือการปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทีไ มี
ขอบขตของการศึกษากระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน ดังตอเปนีๅ
1. งานประสานงานการเดຌรับชิญขຌารวมประชุม
2. งานจัดประชุม/สัมมนา/สวนา
3. งานคຌนหา/วิคราะห์/สรุปขຌอมูล
4. งานจัดทาอกสารสาหรับการนาสนอ
5. งานรางคากลาว/สาร/คานิยม
6. งานจัดหา-จัดซืๅอครุภัณฑ์สาหรับอธิการบดี
7. งานจัดหา-จัดซืๅอกระชຌาป฿หม
8. งานรางประดในตอบบทสัมภาษณ์
9. งานจัดพิธีลงนามบันทึกขຌอตกลงความรวมมือ
10. งานจัดกใบอกสาร
ดย฿ชຌวิธีการอธิบายรายละอียดกระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงาน฿นตละงาน ป็น 2 สวน คือ
สวนทีไ 1 ผนผังขัๅนตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)
จะ฿ชຌ Work Flow ฿นการอธิ บ ายถึ ง ขัๅ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านตัๅ ง ริไ ม จนจบ
กระบวนการ
สวนทีไ 2 ตารางชิงพรรณนา
ขຌ อ มู ล ฿นตารางจะประกอบเปดຌ ว ยการอธิ บ ายถึ ง ล าดั บ ของขัๅ น ตอน
กระบวนการ รายละอียด ทคนิคงาน ละระยะวลา฿นการปฏิบัติงาน ซึไง฿นสวนนีๅเดຌ
นาทคนิคงานจากประสบการณ์ทีไเดຌทางานมา ขียนขຌาเป฿นตละขัๅนตอนทีไหในวามี
ทคนิ ค งานทีไ จ ะน าสนอพืไ อ ฿หຌ น าเปศึ ก ษาละปรั บ ฿ชຌ ฿ หຌ กิ ด ความกระชั บ ละ
ประสิทธิภาพ฿นงาน฿หຌมากขึๅนดຌวย

หนຌา | 39

4.แ งำนประสำนงำนกำรเดຌรับชิญขຌำรวมประชุม
4.1.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.1.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนประสำนงำนกำรเดຌรบั ชิญขຌำรวมประชุม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
1
เดຌรับชิญ
เดຌรับการติดตอนัดหมายพืไอ
ตຌองมีรายละอียด
5 นาที
ชิญอธิการบดีขຌารวมประชุม -หัวขຌอชิญประชุม
-ผูຌจัดประชุม
-วัน วลา สถานทีไ
-ชืไอละบอร์ทรศัพท์ผูຌขอ
นัดหมาย
2
ตรวจสอบตาราง ตรวจสอบตารางนัดของ
-ขียนรายละอียด หัวขຌอ ผูຌ 5 นาที
นัด
อธิการบดี วา฿นวันละวลาทีไ จัด วัน วลา สถานทีไ ละ
ชิญประชุมติดนัดหมาย฿ด
กาหนดการทีไมีอยู฿นวันทีไ
หรือเม
ชิญประชุม
3
นาสนอ
สนอรายละอียดตออธิการบดี -รายละอียดนาสนอ฿ชຌ
1 วัน*
อธิการบดี
พิจารณาขຌารวมหรือเมขຌารวม รายละอียดตามทคนิคงาน
พิจารณา
ประชุม
ของกระบวนการทีไ 2
ผลการพิจารณา
3.1 กรณีขຌารวม ขຌาสูกระบวนการทีไ 4 คือ ลง
ตารางนัด
3.2 กรณีเมขຌา
รวม
กรณีอธิการบดีเมขຌารวม
-ควรจຌงหตุผลทีไเมขຌารวม 5 นาที
3.2.1 กรณีเมมี ประชุม ดยเมมีผูຌทนขຌารวม ประชุม฿หຌมีความหมาะสม
ผูຌทน
ประชุม ฿หຌ จຌงผูຌชิญรับทราบ
3.2.2 กรณีมี
กรณีอธิการบดีเมขຌารวม
-หากประสานงานจຌงผูຌทน ½ วัน
ผูຌทน
ประชุม ละสงผูຌทน ฿หຌ
รับทราบการมอบหมายขຌา
ประสานงาน จຌงผูຌทน
รวมประชุมทนอธิการบดี
รับทราบการมอบหมายขຌารวม ลຌว ผูຌทนเมสะดวกขຌา
รวมประชุม ฿หຌจຌง
ประชุมทนอธิการบดี ละ
อธิการบดีพิจารณา อาจจะ
จຌงผูຌชิญ วาอธิการบดีติด
ภารกิจอืไน ตสงผูຌ ทน พรຌอม สงผูຌทนคนอืนไ ิปฏิบัติตาม
จຌงชืไอ-สกุล ของผูຌประชุมทน กระบวนการ 4.2.2) หรือเม
สงผูຌทน ิปฏิบัติตาม
กระบวนการ 4.2.1)
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งำนประสำนงำนกำรเดຌรบั ชิญขຌำรวมประชุม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
4
ลงตารางนัด
ลงรายละอียด฿นตารางนัด ิวัน -ควรตรวจสอบรืไองสถาน
วลา สถานทีไ หัวขຌอประชุม
ทีไวามีความหางกันมากหรือ
หนวยงานทีไจัดประชุม ชืไอละ นຌอยคเหน มีชวงวลา฿น
บอร์ทรผูຌประสานงานี
การผืไอการดินทางทีไ
หมาะสมหรือเม หากมี
ขຌอสังกต฿หຌทบทวนละจຌง
อธิการบดี
5
จຌงตอบรับ
ประสานงานผูຌชิญพืไอจຌงตอบ -ยืนยันวัน วลา สถานทีไ
รับการขຌารวมประชุม
ิอาคาร ชัๅน หຌองี
-กรณียังเมมีหนังสือชิญมา
฿หຌขอหนังสือชิญ
-ขอทีไจอดรถ ิกรณีประชุม
ภายนอกสถาบันี
6
ติดตามอกสาร ติดตามอกสารประกอบการ
-ควรขียนนຌต หรือ Hilight
ประกอบการ
ประชุม ิหนังสือชิญ วาระ
วัน วลา สถานทีไ ประชุมเวຌ
ประชุม
อกสารประกอบี
บนหนังสือชิญหรืออกสาร
การประชุม฿หຌหในชัดจน
7
8

อธิการบดีขຌารวม
ประชุม
กใบอกสารขຌา
ฟງม

อธิการบดีขຌารวมประชุมตามทีไ
เดຌนัดหมาย
มืไออธิการบดีประชุมสรใจ หาก -ควรปຂดอานคราวโ พืไอจะ
มีอกสารประกอบการประชุม เดຌคุຌนรือไ ง หากอธิการบดี
อธิการบดีจะนามา฿หຌกใบ
ถามหารือไ งจะเดຌคุຌนวาอยู฿น
ฟງมการประชุม฿ด
-ควรจัดกใบอกสาร฿หຌป็น
ระบบ สามารถคຌนหาละ
หยิบ฿ชຌเดຌทันที

ระยะวลำ
5 นาที

10 นาที

1 วัน หรือ
ลวงหนຌา
การประชุม
เมนຌอยกวา
3 วัน

1-3 วัน

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.2 งำนจัดประชุม/สัมมนำ/สวนำ
4.2.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.2.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดประชุม/สัมมนำ/สวนำ
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
1
รับจຌง
เดຌรับการจຌง฿หຌจัด
ควรมีรายละอียด
ประชุม/สัมมนา/สวนา -หัวขຌอ วัน/วลาจัด
-ตຌนรืไองทีไจะจัดประชุม
2
หาขຌอมูล
หาขຌอมูล฿นการจัด
ขຌอมูลควรประกอบดຌวย
1-3 วัน*
ประชุม/สัมมนา/สวนา -จานวนผูຌขຌารวม ิขนาดี
พิไมติม
-วัน/วลา
-จานวน ละ รายชืไอวิทยากร/
ผูຌบรรยาย
-งบประมาณ
-การจัดลีๅยงอาหารวาง/อาหาร
กลางวัน
3
สรุปขຌอมูลละ สรุปขຌอมูลทีไเดຌมาจาก
-ควรสรุปขຌอมูลป็นอกสารยก 1-3 วัน*
รูปบบงาน
กระบวนการทีไ 2 ละ ประดใน฿หຌชดั จน
นามาวิคราะห์
จัดรูปบบงาน
4
นาสนอ
นาขຌอมูลละรูปบบงาน
15 นาที
ผูຌบังคับบัญชา** สนอตอผูຌบังคับบัญชา
พิจารณา
พิจารณา
ผลการพิจารณา
4.1 กรณีผาน ขຌาสูกระบวนการทีไ 5
คือ จัดทีมงาน
4.2 กรณีเมผาน กຌเขหรือหาขຌอมูล
1-2 วัน*
พิไมติมลຌวนาสนออีก
ครัๅง
5
จัดทีมงาน
จัดทีมงานบงหนຌาทีไ
จัดบงละสรุปป็นอกสาร
1-2 วัน*
ตามความถนัด/ความ
-ยกงานป็นหัวขຌอ
ชีไยวชาญของตละคน -ระบุทีมงานทีตไ ຌองดูล
รับผิดชอบงานนัๅนโ
6
ประชุมทีมบง จัดประชุมทีมงานพืไอ
-ควรทาบันทึกขຌอความพืไอป็น นัดประชุม
งาน
บงงาน ตามทีไเดຌจัดบง หลักฐาน฿นการชิญประชุม
ภาย฿น 3
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งำนจัดประชุม/สัมมนำ/สวนำ
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
งานละทีมงานเวຌ฿น
-ควรทารายละอียดป็นอกสาร
กระบวนการทีไ 5
จกประกอบการประชุม
ิหัวขຌอ วัน/วลา/สถานทีไ
กาหนดการ หนຌาทีไละ
ผูຌรับผิดชอบี
-ควรกาหนดวันประชุมครัๅง
ตอเปพืไอติดตามความคืบหนຌา
ของงาน฿นการประชุมครัๅงนีๅ ลย
7
จัดทา Check มืไอมีการจัดประชุม
-Check List ควรทาป็นตาราง
List งาน
ทีมงานพืไอบงหนຌาทีไ เลงานตามลาดับขัๅนตอน ระบุ
หลักลຌว ฿หຌทา Check วลาสรใจ ผูຌรบั ผิดชอบงาน ละ
List สาหรับตัวอง฿นการ ควรขียนงานป็นขຌอโ อยาง
ตรวจสอบงาน
ละอียด ิงานหลัก งานยอยี
ตามลาดับขัๅนตอน พืไอ
ปງองกันความผิดพลาด
หรือตกหลนของงาน
8
ประชุมทีม
จากการประชุมทีมบง -ควรมีบันทึกขຌอความพือไ ป็น
ติดตามความ
งาน ตามกระบวนการทีไ หลักฐาน฿นการชิญประชุม
คืบหนຌา
6 ฿หຌมีการประชุมทีม
หากผูຌรับผิดชอบงาน฿ดเมขຌา
พืไอติดตามความคืบหนຌา รวมประชุม฿หຌติดตามงาน
หรือปัญหา฿นการทางาน ภายหลังดຌวย
พืไอจะเดຌรวมกันกຌเขเดຌ
ทัน
9
รายงานการ
รายงานการดานินการ หากงานมีปัญหาหรือติดขัด฿น
ดานินการละ ละความคืบหนຌา ฿หຌ
รืไอง฿ด ละกินขอบขต฿นการ
ความคืบหนຌา ผูຌบังคับบัญชาทราบ
กຌเขดຌวยตัวองเดຌ ฿หຌรีบจຌง
ผูຌบังคับบัญชาพิจารณา
10 ตรวจสอบการ ตรวจสอบการตรียมงาน -ตรวจสอบงานตาม Check
ตรียมงาน
ทัๅงหมดป็นระยะ ระยะ List ทีไจัดทาตามกระบวนการทีไ
ทัๅงหมด
หากมีขຌอบกพรองหรือ 7
ความผิดพลาด฿หຌรีบ
-ควรผืไอวลา฿นการตรวจสอบ

ระยะวลำ
วัน* จาก
วันทีไจัด
ทีมงานเดຌ

1 วัน

ดูระยะวลา
กอนการจัด
ประชุม
ลวงหนຌาเม
นຌอยกวา 2
สัปดาห์*

หลังประชุม
ติดตามความ
คืบหนຌาเมกิน
1-2 วัน*
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ขัๅนตอน

กระบวนกำร

11

จัดการประชุม

12

จัดทารายงาน
ผลการประชุม

13

รายงาน
ผูຌบังคับบัญชา

งำนจัดประชุม/สัมมนำ/สวนำ
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ดานินการกຌเข
เม฿หຌกระชัๅนชิดกับการจัดงาน
กินเป รวมถึงตรวจสอบขัๅน
สุดทຌายกอนการจัดประชุมอีก
ครัๅง
ดานินการจัดประชุม/ ฿หຌตรียมการกຌเขปัญหาฉพาะ
สัมมนา/สวนา
หนຌาเวຌสมอ
มืไอจัดการประชุมสรใจ รายงานควรประกอบดຌวย
สิๅน ฿หຌสรุปละจัดทา
กาหนดการ จานวนผูຌขຌารวม
รายงานผลการประชุม ภาพถายบรรยากาศ ปัญหา฿น
พืไอ฿ชຌ฿นการพัฒนางาน การจัดงาน ประดในสาคัญตางโ
฿นครัๅงตอเป
ละภาคผนวกนบ Check
List หนຌาทีไละผูຌรับผิดชอบงาน
นารายงานผลการ
อาจจะ฿ชຌวิธีการรายงานดยสง
ประชุมตามกระบวนการ อกสารรายงาน฿หຌรับทราบ
ทีไ 12 รายงานตอ
ผูຌบังคับบัญชา

ระยะวลำ

ตาม
กาหนดการ
หลังการจัด
ประชุมเมกิน
3 วัน

หลังการจัด
ประชุมเมกิน
7 วัน

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
** หมายถึง อธิการบดี ผูຌอานวยการกองงานผูຌบริหาร หัวหนຌากลุมงาน หรือผูຌบริหารทีไมีอานาจสัไงการ
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4.3 งำนคຌนหำ/วิครำะห์/สรุปขຌอมูล
4.3.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.3.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนคຌนหำ/วิครำะห์/สรุปขຌอมูล
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
1
รับจຌง
รับจຌง฿หຌหาขຌอมูล
2
หาขຌอมูล
คຌนหาขຌอมูล ดยวางประดใน -นอกจากคຌนหา฿น
1-3 วัน*
ขຌอมูล ลຌวคຌนหาทัๅง฿นชิง Internet ควรคຌนหาจาก
กวຌาง ินยบายี ละชิง
อกสาร วารสาร ละ
คบ ิปฏิบัติี
รายงานทีไมีรืไองกีไยวขຌอง
-฿หຌกใบทีมไ าของขຌอมูลทีไ
หาเดຌทุกขຌอมูล พืไอ฿ชຌ฿น
การอຌางอิงดຌวยทุกครัๅง
3
วิคราะห์ขຌอมูล
นาขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์
1 วัน*
สกัดหาประดในสาคัญ
4
สรุปขຌอมูล
นาขຌอมูลทีไสกัดเดຌจาก
½ วัน
กระบวนการทีไ 3 มาสรุป
ขຌอมูล
5
นาสนออธิการบดี นาขຌอมูลสรุปมาสนอ
15 นาที*
พิจารณา
อธิการบดีพิจารณา
ผลการพิจารณา
5.1 กรณีผาน
ขຌาสูกระบวนการทีไ 6 คือ
สรใจสิๅน
5.2 กรณีเมผาน
กຌเขหรือหาขຌอมูลพิไมติม
1-2 วัน*
ลຌวนาสนอพิจารณาอีกครัๅง
6
สรใจสิๅน
สรใจสิๅน กใบอกสารขຌา
กใบอกสารขຌาฟງม
ฟງม หรือหากตຌองทาเฟล์ ฉพาะฉบับสรุป สวน
พืไอนาสนอ ฿หຌดู
รายละอียด฿หຌกใบป็น
กระบวนการงานจัดทา
เฟล์฿หຌป็นระบบ เมตຌอง
อกสารสาหรับการนาสนอ กใบป็นอกสาร พืไอ
ประหยัดงบประมาณรืไอง
กระดาษ ละป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอีกดຌวย
* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.4 งำนจัดทำอกสำรสำหรับกำรนำสนอ
4.4.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.4.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดทำอกสำรสำหรับกำรนำสนอ
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
1
รับจຌง
รับจຌง฿หຌจัดทาอกสาร
สาหรับการนาสนอ
2
หาขຌอมูล
คຌนหาขຌอมูลตามหัวขຌอทีไจะ -หาขຌอมูลจากหลายโ
1-3 วัน*
นาสนอ
หลง ทัๅงจาก Internet
ละอกสารตางโ
-กใบทีไมาของขຌอมูลทีไหา
เดຌทุกขຌอมูล พืไอ฿ชຌ฿นการ
อຌางอิงดຌวยทุกครัๅง
3
วิคราะห์ขຌอมูล
นาขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์
การนาสนอเมควรลง
1 วัน*
สกัดหาประดในสาคัญ
ขຌอมูลบบละอียด ควร
ขียนป็นหัวขຌอหลัก ละ
ทาป็นประดในสัๅนโ
4
สรุปประดใน ลง
นาประดในทีเไ ดຌจาก
-ปรกรมนาสนอทีไ฿ชຌ
1-2 วัน*
ปรกรมทีไจะ
กระบวนการทีไ 3 มาลง
คือ Power Point
นาสนอ
ปรกรมนาสนอ
-การบันทึกขຌอมูล ควรตรึง
ตัวอักษร฿หຌคงบบดิมเวຌ
พืไอปງองกันรูปบบเม
ถูกตຌอง ิวิธีการขຌาเปทีไ File
-> Option -> Save ->
Preserve fidelity ->
Embed fonts in the file > Embed all characters)

5

นาสนออธิการบดี
พิจารณา
ผลการพิจารณา
5.1 กรณีผาน
5.2 กรณีเมผาน

พิมพ์ขຌอมูลจากปรกรม
นาสนอป็นอกสาร สนอ
อธิการบดีพิจารณา
ขຌาสูกระบวนการทีไ 6 คือ
สงเฟล์นาสนอ
กຌเขหรือหาขຌอมูลพิไมติม
ลຌวนาสนออีกครัๅง

การนาสนอขึๅนอยูกับ
อธิการบดีวาตຌองการป็น
อกสารหรือเฟล์

15 นาที

1 วัน*
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ขัๅนตอน
กระบวนกำร
6
สงเฟล์นาสนอ

7

ตรวจสอบรูปบบ ประสานงานกับหนวยงานทีไ
เฟล์กับคอมพิวตอร์ ชิญอธิการบดีนาสนอ พืไอ
ทีไ฿ชຌนาสนอ
ตรวจสอบรูปบบเฟล์กับ
คอมพิวตอร์ทีไ฿ชຌนาสนอ

ผลการตรวจสอบ
7.1 กรณีรูปบบ
ถูกตຌอง
7.2 กรณีรูปบบเม
ถูกตຌอง
8

งำนจัดทำอกสำรสำหรับกำรนำสนอ
รำยละอียด
ทคนิคงำน
สงเฟล์เปยังหนวยงานทีไชิญ
อธิการบดีนาสนอ

สรใจสิๅน

฿นกระบวนการทีไ 4 เดຌ
บอกวิธีการบันทึกขຌอมูล
บบตรึงตัวอักษรเวຌลຌว
ต฿นบางครัๅง มืไอปลีไยน
ครืไองคอมพิวตอร์฿นการ
ปຂดเฟล์ยังอาจกิด
รูปบบเมถูกตຌองเดຌอยู ฿หຌ
ตรวจสอบทีไคอมพิวตอร์
ครืไองทีไจะ฿ชຌ฿นการ
นาสนอ฿หຌนนอน

ขຌาสูกระบวนการทีไ 8 คือ
สรใจสิๅน
กຌเข฿หຌถูกตຌอง ลຌว
ตรวจสอบกับครืไองคอมทีไ฿ชຌ
นาสนออีกครัๅง
สรใจสิๅน
กใบเฟล์฿หຌป็นระบบ

ระยะวลำ
กอนวัน
นาสนอ
3-5 วัน*
กอนการ
นาสนอ 1
วัน

ทันที

-

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.5 งำนรำงคำกลำว/สำร/คำนิยม
4.5.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.5.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนรำงคำกลำว/สำร/คำนิยม
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
1
รับจຌง
รับจຌงขอคากลาว/สาร/คา -ถຌาขียนคากลาว ฿หຌขอ
นิยม
ครงการมาดูวัตถุประสงค์
-ถຌาขียนคานิยม ฿หຌขอ
รางหนังสือมาดูนืๅอหา
2
ราง
รางอกสาร
-คากลาว ขียน฿หຌ
สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์
-สารขียน฿หຌมีความ
ทันสมัยละมีงคิด
-คานิยม ขียน฿หຌ
สอดคลຌองกับประดในหลัก
ของนืๅอหา฿นหนังสือ ชืไน
ชมคนขียน ละชวน฿หຌ
มาอาน
3
นาสนออธิการบดี นาสนออธิการบพิจารณา
พิจารณา
ผลการพิจารณา
3.1 กรณีผาน
ขຌาสูกระบวนการทีไ 4 คือ
สงผูຌขอ
3.2 กรณีเมผาน
กຌเขลຌวนาสนอพิจารณา
อีกครัๅง
4
สงผูຌขอ
สงผูຌขอ
5
กใบสานาขຌาฟງม กใบสานาขຌาฟງม

ระยะวลำ
-

คากลาว/
สาร 1-2
วัน*
คานิยม
3-7 วัน*

1 วัน*

1 วัน*
5 นาที
-

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.6 งำนจัดหำ-จัดซืๅอครุภัณฑ์สำหรับอธิกำรบดี
4.6.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.6.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดหำ-จัดซืๅอครุภัณฑ์สำหรับอธิกำรบดี
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
1
อธิการบดีจຌงความ อธิการบดีจຌงความประสงค์
ประสงค์
2
หาขຌอมูล
หาขຌอมูลครุภณ
ั ฑ์ spec
-ควร฿หຌธุรการชใค
ยีไหຌอ รุน ราคา
งบประมาณสาหรับการ
จัดซืๅอครุภัณฑ์ของ
อธิการบดี จะเดຌหาสินคຌา
ทีไอยู฿นงบประมาณ
3
นาสนออธิการบดี นาขຌอมูลสนออธิการบดี
พิจารณา
พิจารณา
ผลการพิจารณา
3.1 กรณีผาน
ขຌาสูกระบวนการทีไ 4 คือ
ขอ฿บสนอราคา
3.2 กรณีเมผาน
หาขຌอมูลพิไมติม ลຌว
นาสนอพิจารณาอีกครัๅง
4
ขอ฿บสนอราคา
ขอ฿บสนอราคาสินคຌาตามทีไ
อธิกาบดีหในชอบ
5
สง฿หຌธุรการทา
สง฿บสนอราคา฿หຌธุรการทา
บันทึกขออนุมัติ
บันทึกขออนุมัติจัดซืๅอ
จัดซืๅอ
6
นาสนออธิการบดี นาสนอบันทึกขออนุมัติ
อนุมัติ
จัดซืๅอตออธิการบดีพืไอ
พิจารณาอนุมัติ
ผลการพิจารณา
กรณีผาน
ขຌาสูกระบวนการทีไ 7
กรณีเมผาน
กຌเขละนาสนอพิจารณา
อีกครัๅง
7
สัไงซืๅอสินคຌา
สัไงซืๅอสินคຌาจากรຌานตาม฿บ
สนอราคาทีไ฿ชຌประกอบ
บันทึกขออนุมัติจัดซืๅอ

ระยะวลำ
1-3 วัน*

15 นาที*

1 วัน*
1-3 วัน*
5-7 วัน

1 วัน*

1 วัน*
1-3 วัน*
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งำนจัดหำ-จัดซืๅอครุภัณฑ์สำหรับอธิกำรบดี
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
8
รับสินคຌา/ตรวจสอบ รับสินคຌาละทาการ
-ควรดูรายละอียดการ
ตรวจสอบ฿หຌถกู ตຌองตามทีไเดຌ ประกัน฿หຌครบถຌวน
ขออนุมัติจัดซืๅอ
9
สง฿บสรใจรับงิน฿หຌ สง฿บสรใจรับงิน฿หຌธุรการ
ธุรการ
ดานินการคลียร์รืไอง
การงินกับฝຆายคลัง
10 สงมอบสินคຌา฿หຌอธ. สงมอบสินคຌา฿หຌอธิการบดี
11 รียกคืนมืไอครบ
มืไอหมดวาระจะตຌองสงคืน
วาระ
ครุภัณฑ์ของทางราชการ
12 สงคืนธุรการ
สงครุภัณฑ์คืนฝຆายธุรการ
พืไอจัดกใบหรือดานินการ
ตามกฎระบียบของทาง
ราชการตอเป

ระยะวลำ
15 นาที

1 วัน

1 วัน
ตามวาระ
หลังจาก
เดຌรับคืนเม
กิน 1 วัน

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.7 งำนจัดหำ-จัดซืๅอกระชຌำปี฿หม
4.7.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.7.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดหำ-จัดซืๅอกระชຌำปี฿หม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
1
จัดทารายชืไอ
จัดทารายชืไอผูຌทีไจะเปมอบ ฿หຌดูรายชืไอดิมจากปกอน
กระชຌา฿หຌ
ประกอบการจัดทา
-รายชืไออดีตอธิการบดี
-รายชืไออดีตกรรมการสภา
สถาบัน
-รายชืไอคณะกรรมการทีไมี
กรรมการจากภายนอก
-รายชืไอผูຌทรงคุณวุฒิ
-รายชืไอผูຌมีอุปการะคุณ
2
นาสนอ
นาสนออธิการบดีพิจารณา
อธิการบดี
พิจารณา
ผลการพิจารณา
2.1 กรณีผาน

3

ขຌาสูกระบวนการทีไ 3 คือ
อธิการบดีเปมอบอง หรือ
กระบวนการทีไ 4 คือ ผูຌทน
มอบ
2.2 กรณีเมผาน กຌเขละสง฿หຌพิจารณาอีก
ครัๅง
อธิการบดีเปมอบ กรณีบางรายชืไออธิการบดี
อง
ประสงค์จะเปมอบกระชຌาป
฿หมดຌวยตนอง ฿หຌ
ดานินการตามกระบวนการ
ทีไ 3.1-3.7
3.1 ประสานงาน ประสานงานผูຌทีไจะขຌาเป
ขอวันขຌาพบ
มอบกระชຌา พืไอจຌงวาทาน
อธิการบดีประสงค์จะขຌาเป
สวัสดีป฿หม ละขอนัดวัน

ระยะวลำ
จัดทา฿หຌสรใจ
สิๅนภาย฿น
กลางดือน
พฤศจิกายน
ของทุกป

พยายาม฿หຌ
สรใจสิๅน
ภาย฿นดือน
พฤศจิกายน
ของทุกป

-

1 วัน*
ควรดูตารางนัดอธิการบดี
ละจัดสຌนทางเป฿นทาง
ดียวกัน

-

-กรณีอธิการบดีขຌาเปมอบ
อง สวน฿หญคอื ผูຌอาวุส
กวาอธิการบดี จึงควรนຌน
ตารางของผูຌทีไจะขຌาเป

1-3 วัน*
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งำนจัดหำ-จัดซืๅอกระชຌำปี฿หม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
วลา
มอบป็นหลัก หากตาราง
อธิการบดีเมวาง฿นวัน
ดังกลาว ฿หຌขอวันอืไน
สารองเวຌ ลຌวรียนถาม
ทานอธิการบดี พืไอสลับ
ตารางนัดอืไน หรือหาวัน
฿หม
-หากเดຌบอร์ติดตอป็น
บอร์มือถือของทานผูຌ
อาวุสดยตรง ฿หຌจຌง
ความประสงค์ละขอ
อนุญาตขอบอร์
ลขานุการหรือผูຌ
ประสานงาน พืไอประสาน
รืไองวันวลาของทัๅงผูຌ
อาวุสละอธิการบดี฿หຌ
ตรงกัน
3.2 จຌง
มืไอนัดวันมอบกระชຌาเดຌ
฿หຌดูรืไองการดินทาง
อธิการบดีละ
ลຌว฿หຌจຌงอธิการบดี ละ -หาผนทีไ อาคาร ชัๅน
ผูຌกีไยวขຌอง
หากอธิการบดีประสงค์จะ฿หຌ ละผูຌติดตอ
ผูຌอืไนเปดຌวย ฿หຌจຌง
-หากมีผูຌอืไนเปดຌวย ตຌอง
ผูຌกีไยวขຌองรับทราบ
ตรียมขอรถหรือเม
3.3 จຌงตือนนัด มืไอ฿กลຌถึงวันนัดหมาย ฿หຌ อาจจຌงตือนนัดหมาย
หมาย วัน-วลา- ตือนนัดหมายกับผูຌกีไยวขຌอง ทางเลน์หรือทางทรศัพท์
สถานทีไ
พรຌอมทัๅงจຌงรืไองการ
กใเดຌ ต฿หຌมีการตอบรับ
ผูຌกีไยวขຌอง
ดินทาง วัน/วลา ละ
อยางชัดจน ิทางอีมล์
สถานทีไ฿หຌชัดจน
อาจเมมีการตอบรับทีไ
ชัดจนี
3.4 จัดซืๅอกระชຌา จัดซืๅอกระชຌาภาย฿น
ควรซืๅอตัๅงตตຌนทศกาล
งบประมาณทีไเดຌรับ
พราะของดีจะยังมีอยู
ชวงทຌายทศกาลจะเมคอย

ระยะวลำ

15 นาที

กอนวันนัด
หมาย 1-3
วัน

ประมาณตຌน
ดือน
ธันวาคม
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งำนจัดหำ-จัดซืๅอกระชຌำปี฿หม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
มีของทีไนาสน฿จ ซึไงเม
หมาะสมกับการมอบ฿หຌผูຌ
อาวุส
3.5 สง
สง฿บสรใจรับงิน฿หຌธุรการ นบจานวนละรายชืไอ
฿บสรใจรับงิน฿หຌ ดานินการคลียร์คา฿ชຌจาย กระชຌาทีไจัดซืๅอ
ธุรการ
กับฝຆายคลัง
3.6 จຌงตือนนัด จຌงตือนอธิการบดี ทร
หมายลวงหนຌา 1 ยืนยันการขຌาพบกับผูຌทีไจะ
วัน
ขຌาเปมอบกระชຌา ละจຌง
ตือนผูຌกีไยวขຌองอีกครัๅง
3.7 มอบกระชຌา อธิการบดีขຌามอบกระชຌา
4
ผูຌทนมอบ
กรณีอธิการบดี฿หຌผูຌทนป็น กรณีผูຌทนมอบ ตຌอง
คนมอบกระชຌา ฿หຌ
พิจารณาวา฿ครป็นผูຌทน
ดานินการตามกระบวนการ ถຌาระดับ ผอ. ฿หຌประสาน
ทีไ 4.1-4.8
นัดหมายขຌามอบกระชຌา
ดย฿หຌจอผูຌอาวุสดຌวย ต
หากลขานุการป็นผูຌทน
เปมอบกระชຌา อาจพบ
หรือเมพบผูຌอาวุสกใเดຌ
ลຌวตตารางของตละ
ทานนนหรือสะดวก
หรือเม
4.1 จຌงผูຌทน
จຌงผูຌทนทราบการ
ทราบ/ขอวันวาง มอบหมาย ละขอวันวาง
4.2 วางผนการ วางผนการดินทางเปมอบ -ควรทาตารางสຌนทาง
ดินทาง
กระชຌา
ดียวกันเปวันดียวกัน เล
วลาผืไอการดินทาง฿หຌ
หมาะสม ดยอาจ
บงป็น 2 ครังๅ หากบาง
ทานเมสะดวก฿นวันวลาทีไ
นัดหมายทีไจะดินทางเป

ระยะวลำ

1 วัน
หลังจาก
จัดซืๅอ
กอนวันนัด
1 วัน

-

ภาย฿นวันทีไ
อธ.มอบหมาย

1-2 วัน*
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งำนจัดหำ-จัดซืๅอกระชຌำปี฿หม
ขัๅนตอน กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
สຌนทางนัๅนโ จะเดຌ
รวบรวมละเปมอบ฿นวัน
นัดหมายอืไนตอเป
4.3 จຌงผูຌทีไจะเป จຌงตารางการเปมอบ
ทาตารางรายชืไอ สถานทีไ หลังการนัด
มอบกระชຌา
กระชຌากับผูຌทีไจะเปมอบ
นัดมอบกระชຌา ละบอร์ หมายละ
วางผน การ
กระชຌา
ทรผูຌประสานงาน
ดินทางสรใจ
ทันที

4.4 จัดซืๅอกระชຌา จัดซืๅอกระชຌาภาย฿น
งบประมาณทีไกาหนด

4.5 สง
฿บสรใจรับงิน฿หຌ
ธุรการ
4.6 ขอรถ/
ดินทางอง

สง฿บสรใจรับงิน฿หຌธุรการ
ดานินการคลียร์คา฿ชຌจาย
กับฝຆายคลัง
การดินทางเปมอบกระชຌา
฿หຌสอบถามผูຌทนวาจะ฿หຌ
ขอรถหรือดินทางอง

4.7 มอบกระชຌา
4.8 รายงาน
อธิการบดี

ผูຌทนขຌามอบกระชຌา
รายงานอธิการบดีถึงการขຌา
เปมอบกระชຌา

ควรซืๅอตัๅงตตຌนทศกาล
พราะของดีจะยังมีอยู
ชวงทຌายทศกาลจะเมคอย
มีของทีไนาสน฿จ ซึไงเม
หมาะสมกับการมอบ฿หຌผูຌ
อาวุส
นบจานวนละรายชืไอ
กระชຌาทีไจัดซืๅอ

ประมาณตຌน
ดือน
ธันวาคม

-หาก฿หຌขอรถ ฿หຌ
ดานินการของรถ พรຌอม
รายละอียดสถานทีไทีไจะ
เปมอบ฿หຌชัดจน

กอนวัน
ดินทางอยาง
นຌอย 3 วัน

1 วันหลังจาก
จัดซืๅอ

ภาย฿นวันทีไเป
มอบ

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.8 งำนรำงประดในตอบบทสัมภำษณ์
4.8.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.8.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนรำงประดในตอบบทสัมภำษณ์
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
1
จຌงขอสัมภาษณ์
จຌงขอสัมภาษณ์อธิการบดี -ถามประดในุ รูปบบุ
วัน/วลา ระยะวลาทีไ฿ชຌ
฿นการสัมภาษณ์ ละ
ชองทางออกสืไอ
2
นาสนออธิการบดี นาสนออธิการบดีพิจารณา
1 วัน*
พิจารณา
ประดในทีไขอสัมภาษณ์
ผลการพิจารณา
2.1 กรณีผาน
กรณีผาน หรือตกลง฿หຌ
สัมภาษณ์ จะขຌาสู
กระบวนการทีไ 3 คือ นัดวันวลา-สถานทีไสัมภาษณ์
2.2 กรณีเมผาน
กรณีเมผาน หรือเม฿หຌ
½ วัน*
สัมภาษณ์ ฿หຌจຌงผูຌขอ
สัมภาษณ์ วาทานอธิการบดี
เมสะดวกหรือติดภาระกิจอืไน
3
ยืนยันวัน-วลายืนยันวัน-วลา-สถานทีไ
-ชใคสถานทีไ฿หຌชัดจน
15 นาที
สถานทีไสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
อยาลืมคานึงถึงการ
ดินทาง ิกรณีสัมภาษณ์
ขຌางนอกสถาบันี
-การนัดเมควรมี
ผลกระทบนัดหมายทีไมีเวຌ
ลຌว฿นวันดังกลาว หากมี
ผล฿หຌรียนถามอธิการบดี
วาจะทาการลืไอนนัดหรือ
กระชับนัดกอนหนຌานีๅ
4
ตีความประดใน
ตีความประดในสัมภาษณ์ขຌอ -ควรมีความรูຌขา วสาร
30 นาที
สัมภาษณ์ขຌอคาถาม คาถาม
ปัจจุบัน พราะการ
สัมภาษณ์ลงสือไ สวน฿หญ
มักป็นการจับประดใน
กระส฿หมทีไกาลังมา
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ขัๅนตอน
กระบวนกำร
5
หาขຌอมูล/วิคราะห์

6

สรุปประดใน
คาตอบ/บทสริม

7

นาสนออธิการบดี
พิจารณา
ผลการพิจารณา
7.1 กรณีผาน
7.2 กรณีเมผาน

8

สัมภาษณ์

งำนรำงประดในตอบบทสัมภำษณ์
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
หาขຌอมูลทัๅงของสถาบันละ -นาขຌอมูลมาวิคราะห์฿หຌ 1-3 วัน*
ขຌอมูลทัไวเประดับประทศ นวคาตอบมีนืๅอหาทัๅง฿น
ระดับสถาบัน
ระดับประทศ ละ
นวคิดชิงพัฒนา
สรุปประดใน฿นการตอบบท -สรุปประดในสัๅนโ พืไอ฿หຌ 1 วัน*
สัมภาษณ์สัๅนโ ลຌวนบทຌาย พิจารณา฿นภาพรวม
ดຌวยรายละอียดพืไออธิบาย -รายละอียดนบทຌาย
สริม
พืไอ฿หຌ฿ชຌขยายความ
-ควรทานืๅอหา฿หຌ
สอดคลຌองกับระยะวลาทีไ
จะ฿ชຌสัมภาษณ์
-หากป็นการสัมภาษณ์ทีไ
฿ชຌระยะวลาตัๅงต 15
นาทีขึๅนเป ควรมีบทสริม
นบ฿หຌ ผืไอพูดรใวจน
วลามีหลือ อาจ฿ชຌบท
สริมชวยเดຌ
นาสนออธิการบดีพิจารณา
15 นาที

ขຌาสูกระบวนการทีไ 8 คือ
สัมภาษณ์
กຌเขละนาสนอพิจารณา
อีกครัๅง
วันสัมภาษณ์ หากสัมภาษณ์ -ควรนัดหมาย฿หຌผูຌขอ
ภาย฿นสถาบัน฿หຌตรียม
สัมภาษณ์มาลวงหนຌาพืไอ
สถานทีไ฿หຌหมาะสม
จัดหรือตัๅงกลຌองวัดสง฿หຌ
พรຌอมกอนถึงวลานัด
อธิการบดี พราะอาจมี
วลาจากัด

1 วัน*
-
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งำนรำงประดในตอบบทสัมภำษณ์
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
9
กรณีอัดทปบันทึก กรณีอัดทปบันทึกรายการ -฿หຌสอบถามวัน-วลาทีไจะ
รายการทรทัศน์/ ทรทัศน์ ฿หຌดานินการตาม ออกอากาศ พืไอจะเดຌ
วิทยุ
กระบวนการทีไ 9.1-9.2
ติดตาม
9.1 ติดตามวัน-วลาละ ติดตามวัน-วลาทีไ
-สานาทป฿หຌขอ จานวน
ขอสานาทปทีไ
ออกอากาศ ละ฿หຌขอสานา 2 ชุด
ออกอากาศ
ทปทีไออกอากาศดຌวย

9.2 สานา฿หຌอธิการบดี
/ กใบสานา

สานาทปทีไออกอากาศ฿หຌ
อธิการบดี 1 ชุด ละกใบ
สานาเวຌอีก 1 ชุด
10 กรณีลง บทความ กรณีลงบทความสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
หรือสืไอสิไงพิมพ์ ฿หຌ
ดานินการตามกระบวนการ
ทีไ 10.1-10.5
10.1 ติดตามรางบท
ติดตามรางบทสัมภาษณ์
สัมภาษณ์
พืไอนามาตรวจสอบ
10.2 ตรวจสอบ

ผลการตรวจสอบ
10.2.1 กรณีผาน

ตรวจสอบความถูกตຌองทัๅง
นืๅอหา การ฿ชຌคา ละการ
สะกดคา

กรณีผาน ฿หຌนาสนอ
อธิการบดีพิจารณาอีกครัๅง
หากเมมีกຌเข ฿หຌขຌาสู
กระบวนการทีไ 10.3 คือ สง
ผูຌสัมภาษณ์ลงตีพิมพ์
10.2.2 กรณีเมผาน กຌเขละสนออธิการบดี
พิจารณาอีกครัๅง

ระยะวลำ
-

3-5 วันหลัง
การ
สัมภาษณ์
หรือกอนวัน
ออกอากาศ
1-3 วัน*
หลังวันออก
อากาศเม
กิน 3 วัน

-

หลัง
สัมภาษณ์
1-3 วัน*

ควรทาการตรวจสอบทันที
พราะสืไอสิไงพิมพ์สวน฿หญ
จะรงสงตีพิมพ์

30 นาที

-ลขานุการป็นผูຌ
ตรวจสอบกอนนาสนอ
อธิการบดีพิจารณาอีกครัๅง

ทันที

-ลขานุการจะตຌอง
ตรวจสอบละกຌเข฿หຌ
ถูกตຌอง กอนนาสนอ
อธิการบดีพิจารณาอีกครัๅง

ทันที
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ขัๅนตอน

กระบวนกำร

10.3 สงผูຌสัมภาษณ์ลง
ตีพิมพ์
10.4 ติดตามบทความทีไลง
ตีพิมพ์
10.5 นาสืไอฉบับทีไลง
ตีพิมพ์฿หຌอธิการบดี
/ กใบขຌาฟງม

งำนรำงประดในตอบบทสัมภำษณ์
รำยละอียด
ทคนิคงำน
-จะตຌองนบฉบับทีไทางผูຌ
สัมภาษณ์ขียนมา฿หຌ
อธิการบดีพิจารณาดຌวย
-จุดเหนทีไมี กຌเข ฿หຌทา
สัญลักษณ์฿หຌอธิการบดี
หในชัดจน
สงผูຌสัมภาษณ์ลงตีพิมพ์

ระยะวลำ

ทันที

ติดตามบทความทีไลงตีพิมพ์

ตามกาหนด
ทีลไ งตีพิมพ์

ขอสืไอฉบับทีไลงตีพิมพ์฿หຌ
อธิการบดี 5 ชุด ละกใบอีก
1 ชุด

หลังตีพมิ พ์
เมควรกิน
3 วัน

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.9 งำนจัดพิธีลงนำมบันทึกขຌอตกลงควำมรวมมือ
4.9.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)
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4.9.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดพิธีลงนำมขຌอตกลงควำมรวมมือ
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
1
รับจຌง
รับจຌง฿หຌจัดพิธีลงนามบันทึก
ขຌอตกลงความรวมมือ
2
ปสง.นัดวัน-วลา ประสานงานตຌนรืไอง฿นการ ตຌนรืไองอาจจะป็น
นัดวัน-วลา ละสถานทีไ฿น หนวยงานภาย฿นทีไ
การลงนามบันทึกขຌอตกลง
ประสานงานกับ
ความรวมมือ
หนวยงานภายนอก
หรือหนวยงาน
ภายนอกดยตรงทีไจะ
ลงนามขຌอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันกใเดຌ
3
จຌง อธ.ละ
จຌงขຌอมูลบืๅองตຌนตอ
ขຌอมูลชืไอหนวยงาน
ผูຌกีไยวขຌอง
อธิการบดีละผูຌกีไยวขຌอง
คูสัญญา วัน วลา
สถานทีไลงนาม
4
ขอรางบันทึก
ติดตามรางบันทึกขຌอตกลง
ขຌอตกลงฯ
ความรวมมือมาพืไอขຌา
กระบวนการทีไ 5 ตอเป
5
สงนิติกรตรวจสอบ มืไอเดຌรางบันทึกขຌอตกลงฯ
ควร฿หຌนิติกรมีการลง
รางบันทึกขຌอตกลง มาลຌว ฿หຌสง฿หຌนิติกร
นามรับรองความ
ฯ
ตรวจสอบงืไอนเขละความ ถูกตຌองของอกสาร
ถูกตຌองของบันทึกขຌอตกลง
ดຌวย
ผลการตรวจสอบ
5.1 กรณีผาน
ขຌาสูกระบวนการทีไ 6 คือ
จຌงทัๅงสองฝຆาย ิคูสัญญา
บันทึกขຌอตกลงความรวมมือี
รับทราบ
5.2 กรณีเมผาน
นิติกรกຌเขละสง฿หຌตຌนรืไอง
หรือคูสัญญารับทราบการ
กຌเข
6
จຌงทัๅงสองฝຆาย
จຌงทัๅงสองฝຆาย คือ คูสัญญา
ทราบ
รับทราบ บันทึกขຌอตกลง

ระยะวลำ
แ วัน*

15 นาที

แ-5 วัน*

แ-ใ วัน*

-

แ-2 วัน*

แ วัน*
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งำนจัดพิธีลงนำมขຌอตกลงควำมรวมมือ
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
ระยะวลำ
ความรวมมือทีไผานการ
ตรวจสอบละยอมรับจากทัๅง
สองฝຆายลຌว
7
ทาบันทึกขอความ กรณีจัดพิธีลงนาม฿นสถาบัน บันทึกขอความรวมมือ
แ วัน*
รวมมือ฿นพิธีลง
฿หຌทาบันทึกขอความรวมมือ เดຌก
นามฯ
฿นพิธีลงนามบันทึกขຌอตกลง 1) ทาบันทึกถึง ผอ.
กองกลาง
-ขอ฿ชຌสถานทีไ ละจัด
หຌองพิธีลงนาม
ิกาหนดรูปบบ
สถานทีไ ละจานวน
ขกทีไขຌารวมงาน ฿หຌ
ดานินการี
-ขอจຌาหนຌาทีไสิร์ฟ
ครืไองดืไมหรือของวาง
ิจຌงจานวนขก ละ
ประภทอาหารวางี
-ขอยืมอุปกรณ์ฟງม
สถาบันปกเหม ิ฿ส
บันทึกขຌอตกลงพืไอลง
รามี ทนสียบปากกา
พรຌอมปากกาลงนาม
ปງายชืไอ ดอกเมຌประดับ
พาน฿สของทีไระลึก
-ขอจຌาหนຌาทีไ
สตทัศนูปกรณ์
ิจัดตรียมครือไ งสียง
ละอุปกรณ์สตฯี
2) ทาบันทึกถึง ผอ.
กองงานผูຌบริหาร
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งำนจัดพิธีลงนำมขຌอตกลงควำมรวมมือ
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
-ขอ฿หຌทาปງายงานพิธี
ลงนาม ละปງาย
ตຌอนรับ
-ขอจຌาหนຌาทีไชางภาพ
ิกใบภาพการลงนามี
-ขอจຌาหนຌาทีไตຌอนรับ
8
ตรวจสอบความ
ตรวจสอบความรียบรຌอยของ ควรตรวจสอบอยาง
รียบรຌอย
อกสาร อุปกรณ์ สถานทีไ
นຌอย โ ครัๅง คือ
ประสานงานขอทราบความ ลวงหนຌากอนงาน ใ-5
คืบหนຌาของผูຌรับผิดชอบตาม วัน พืไอดูรูปบบ
บันทึกขอความรวมมือ฿น
ภาพรวม ละกอนงาน
กระบวนการทีไ ็
แ วันพืไอดูรายละอียด
ความรียบรຌอยอีกครัๅง
9
วันพิธีลงนาม
วันพิธีลงนาม
มีจຌาหนຌาทีไรอตຌอนรับ
กอนวลาตาม
กาหนดการสมอ
10 อกสารบันทึก
มืไอพิธีลงนามสรใจสิๅนลຌว
ควรกใบสานาขຌาฟງม
ขຌอตกลงสงกลุม
อกสารตຌนฉบับบันทึก
เวຌอง แ ชุด
งานนยบายละ ขຌอตกลงความรวมมือ จะมี โ
การประชุมกใบ
ฉบับ ฿หຌมอบกคูสัญญา แ
ฉบับ ละสงกลุมงานนยบาย
ละการประชุมกใบ แ ฉบับ

ระยะวลำ

กอนงาน ใ
วัน
ละกอนงาน
แ วัน

* หมายถึง ระยะวลาขึๅนอยูกับการมีระยะวลาลวงหนຌา฿นการจัดทา มากหรือนຌอยพียง฿ด
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4.10 งำนจัดกใบอกสำร
4.10.1 ผนผังขัๅนตอนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)

4.10.2 กระบวนกำร รำยละอียด ทคนิคงำน ละระยะวลำ฿นกำรปฏิบัติงำน
งำนจัดกใบอกสำร
ขัๅนตอน
กระบวนกำร
รำยละอียด
ทคนิคงำน
1
อกสาร
เดຌรับอกสารจากอธิการบดี -ควรอานพืไอดูหัวขຌอ
หลังการประชุม หรือหลัง
คราวโ มืไออธิการบดีถาม
การดูขຌอมูลสรใจสิๅนลຌว
หาตามประดในจะเดຌรูຌวา
อยู฿นอกสารรืไองเหน
2
ยกรืไอง
ยกอกสาร฿นตละรืไอง
3
จัดกใบขຌาฟງม
จัดกใบอกสารขຌาฟງม฿หຌ
จัดป็นหมวดหมู พืไอ
ป็นระบบ
สะดวก฿นการคຌนหา
4
ทาลายมืไอครบอายุ ทาลายอกสารมืไอครบอายุ
การกใบหนังสือ
การกใบหนังสือตามระบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวาดຌวย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526
ละ พ.ศ.2548 ิฉบับทีไ 2ี

ระยะวลำ
-

1-3 วัน
1-3 วัน
ตามอายุ
การกใบ
หนังสือ
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นืไองจากงานลขานุการผูຌบริหารสวน฿หญจะป็นงานชิงประสานงาน เมเดຌป็นงานชิง
กระบวนการตใมรูปบบทีไตຌองดานินการองตัๅงตตຌนจนจบกระบวนการ ดยฉพาะงานลขานุการ฿น
องค์กรภาครัฐ จะป็นการรับ ตองานมาจากอีกฝຆายลຌวประสาน฿หຌผูຌบริหาร฿นชวงสัๅนโ ละสง฿หຌผูຌทีไ
กีไยวขຌองดานินการตอเป หรือป็นงานทีไหนวยงานอืไนหรือบุคลากรเดຌรับคาสัไงการจากผูຌบริหารดยตรง
ิเมเดຌสัไงการผานลขานุการี ละเดຌดานินการมาจนสรใจสิๅนกระบวนการลຌว จึงสงตอ฿หຌลขานุการ
นาสนอผูຌบริหารพืไอพิจารณา ฿นงานทีไมีลักษณะชนนีๅ ลขานุการอาจเมทราบถึงรายละอียดนืๅอหาของ
งาน การกลัไนกรองหรือตรวจสอบจึงเมสามารถทาเดຌอยางละอียดมากนัก อาจทาเดຌพียงดูรูปบบตาม
มาตราฐาน สวน฿นรายละอียดจะตຌองนาสนอ฿หຌผูຌบริหารป็นผูຌพิจารณาความถูกตຌองดยตรง ซึไงงานทีไมี
ลักษณะดังกลาว จะเมสามารถขียนป็นกระบวนการหรือขัๅนตอนการปฏิบัติงานทีไชัดจนเดຌ จะตຌองมีการ
ตัดสิน฿จหรือวิคราะห์ถึงกระบวนการการปฏิบัติงานป็นกรณีเป
นอกหนือจากการทางานตามกระบวนการละขัๅนตอน฿นการปฏิบัติงานของลขานุการ
ทีไเดຌอธิบายเวຌขຌางตຌนลຌวนัๅน ลขานุการผูຌบริหารจะตຌองป็นผูຌมีทักษะ฿นการปฏิบัติงานทีไมีการตัดสิน฿จ
อยางรวดรใวละหมาะสม มีการสืไอสารละประสานงานทีไ ชัดจน มีความยืดหยุน฿นการปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานเดຌมຌ฿นงานนัๅนจะเมมีกระบวนการหรือ ขัๅนตอนทีไชัดจน ลขานุการจะตຌองป็น ผูຌทีไ
วิคราะห์ละหานวทางกระบวนการ฿นการปฏิบัติงานนัๅนโ ฿หຌเดຌ ฿นกรณีทีไพบจอกรณี฿ดบอยโ ควร
จัดทานวทางกระบวนการละขัๅนตอนการปฏิบัติงานนัๅน฿หຌป็นมาตราฐาน พืไอป็นการพัฒนาศักยภาพ
฿นการคิดวิคราะห์ละพัฒนากระบวนการการทางานทีไหมาะสมจากประสบการณ์การทางานทีไต นอง
เดຌรับอยูสมอ
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บททีไ 5

ปัญหำอุปสรรค นวทำงกຌเข ละกำรพัฒนำ
งานลขานุการอธิการบดี หรือ งานลขานุการผูຌบริหาร ป็น การปฏิบัติงานทีไตຌองสนับสนุนละ
อานวยความสะดวก฿นการทางานของผูຌบริหาร ดยงานของระดับบริหารจะนຌนทีไงานวางผนกลยุทธ์ป็น
หลัก ซึไงงานดังกลาวจะตຌอง฿ชຌวลามากพอสมควร ดังนัๅน งานทีไนาสนอผูຌบริหารพิจารณาจะตຌองมีผูຌตรวจ
สอบละกลัไนกรองกอนนาสนอ อีกทัๅงควรมีการวิคราะห์ ถึงขຌอมูลทีไกีไยวขຌองกับงานทีไ นาสนอ พืไอ
ประกอบการพิจารณาของผูຌบริหาร หากลขานุการผูຌบริหารเมสามารถปฏิบัติงานเดຌอยางมีป ระสิทธิภาพ
จะสงผลตอการทางานของผูຌบริหาร รวมถึงภาพลักษณ์฿นการทางานขององค์กรดຌวย ดังนัๅน การศึกษาถึง
ปัญหาละอุปสรรค฿นการทางานของลขานุการ จึงจาป็นตอการนาเปพิจารณาหานวทางกຌเขละการ
พัฒนา พืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานเดຌศึกษาละพัฒนาตนองทา฿หຌงานมีประสิทธิภาพ ซึไ งจะป็นประยชน์ตอ
ผูຌบริหารละองค์กรป็นอยางยิไง

5.แ ปัญหำอุปสรรค นวทำงกຌเข
5.1.1 กำรมีสวนรวม฿นกำรปฏิบัติงำนกับผูຌบริหำร
ปัญหำอุปสรรค : การปฏิบัติงานของลขานุการผูຌบริหาร฿นองค์กรราชการ สวน฿หญจะมี
ลักษณะการทางานบบรอคาสัไงการ ขาดการมีสวนรวม฿นการปฏิบัติงานกับผูຌบริหาร ทา฿หຌขาดขຌอมูลพืไอ
฿ชຌ฿นการติดตามงาน
บทบาทของลขานุ ก ารผูຌ บ ริ ห าร฿นองค์ ก รอกชน รี ย กเดຌ ว า ป็ น ผูຌ ช ว ยผูຌ บ ริ ห าร
ปฏิ บั ติ งานทัๅ งดຌ านอกสารละการขຌ ารวมประชุ ม ซึไ งการขຌ ารวมประชุ ม หรือ การมี ส ว นรว ม฿นการ
ปฏิบัติงานกับผูຌบริหารจะสามารถทา฿หຌรับทราบขຌอมูลหรือความป็นมาของรืไองตางโ เดຌ ละมีขຌอมูล
พียงพอ ทีไจะทา฿หຌกิดการคิด การวิคราะห์ การจัดการ ละการติดตามงานตางโ เดຌ ดยเมตຌองรอคาสัไง
การจากผูຌบริหาร฿หຌติดตาม฿นทุกโ รืไอง สวนบทบาทของลขานุการผูຌบริหาร฿นองค์กรราชการ บทบาทจะ
นຌนเป฿นงานนัดหมาย งานอกสารขຌา/ออก งานตຌอนรับขกทีไมาพบ การมีสวนรวม฿นนืๅองานจริงโ จึงมี
นຌอย ขຌอ มู ลทีไ เดຌรับ อาจมี เม พี ยงพอ฿หຌ ติด ตามงานเดຌอยางมี ป ระสิท ธิภ าพ ท า฿หຌ เม มี การติดตามการ
ดานินงานอยางตอนืไอง หรือตຌองรอการสัไงการจากผูຌบริหารจึงจะปฏิบัติหรือติดตามงานเดຌ
นวทำงกຌเข : ฿นบืๅองตຌนคือลขานุการตຌองอานมติละรายงานการประชุมทุกครัๅง พืไอ
จะเดຌ รับ ทราบขຌ อ มู ล ละนวทางการปฏิ บั ติ งานของรืไอ งทีไ ผ านการประชุ ม ต างโ ละจะเดຌ ท าการ
ตรวจสอบ฿หຌถูกตຌองกอนนาสนอผูຌบริหาร ทัๅงนีๅ ฿นบางครัๅงการทามติหรือรายงานการประชุมจะลาชຌ ากวา
การดินรืไองนาสนอผูຌบริหาร จึงขอสนอนวทางกຌเข ดยการ฿หຌลขานุการขຌารวมประชุมหรือมีสวน
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รวม฿นการปฏิบัติงานกับผูຌบริหาร พืไอจะเดຌรับรูຌความป็นมาของรืไองละมีขຌอมูล฿นการติดตามงาน฿หຌ
ผูຌบริหารเดຌ ดยทีไผูຌบริหารเมตຌองคอยสอบถามหรือสัไงการ฿นทุกโ รืไอง ซึไงป็นการชวย฿หຌผูຌบริหารมีขຌอมูล
ประกอบทีไชัดจน ละทา฿หຌงานมีประสิทธิภาพมากขึๅน
5.1.2 ผูຌปฏิบัติงำนขำดขຌอมูล฿นตรวจสอบงำน
ปัญหำอุปสรรค : ฿นการปฏิบัติงาน บางรืไองผูຌปฏิบัติขาดขຌอมูล฿นการตรวจสอบงาน อาทิ
รืไองทีไผานทีไประชุมอนุมัติ ตมีงืไอนเข ซึไงการนาสนอรืไองจຌงพียงทีไประชุมอนุมัติ ตเมเดຌจຌงงืไอนเข
฿หຌดานินการตรวจสอบอีกครัๅง จึงทา฿หຌการตรวจสอบงานมีความผิดพลาดหรือลาชຌาเดຌ
งานของลขานุการผูຌบริหาร จะครอบคลุม฿นตละสวนตกตางกันเปตามภาระหนຌาทีไของ
ตาหนง ตงานลขานุการอธิการบดีจะครอบคลุมทุกสวน ฿นการสงรืไองมานาสนออธิการบดี จึงมีรืไอง
หลากหลายดຌานซึไงจะตຌองผานการพิจารณาจากหนวยงานทีไรับผิดชอบรืไองนัๅนโ รวมถึงจะตຌองผานการ
พิจารณา฿นบืๅองตຌนจากรองอธิการบดีทีไ มีหนຌาทีไ รับผิ ดชอบดຌวย ิสามารถตรวจสอบหนຌาทีไ ละความ
รับผิดชอบของรองอธิการบี ดทัๅง 4 ฝຆาย เดຌ฿นบททีไ 3) ซึไง฿นบางครัๅงคณะจะสงรืไองตรงมายังอธิการบดี
พืไ อ พิ จ ารณาหรื อ ลงนามลย ผูຌ ป ฏิ บั ติ งานนอกจากกลัไ น กรองความถู ก ตຌ อ งของนืๅ อ หาลຌ ว ยั งตຌ อ ง
ตรวจสอบความถูกตຌองของกระบวนการ฿นการสนอรืไอง ทัๅงนีๅหากผานกระบวนการเมถูกตຌองจะตຌอง
กຌเข฿หຌถูกตຌองกอนนาสนอทุกครัๅง ซึไง฿นบางครัๅงบางรืไองป็นกรณีพิศษทีไทีไประชุมเดຌพิจารณาอนุมัติ
บบมีงืไอนเข ซึไงเมเดຌชีๅจงหรือนบรืไองมาดຌวย ลขานุการทีไเมเดຌอยู฿นทีไประชุมดຌวยจะเมมีขຌอมูลวา
รืไองหลานัๅน มีงืไอนเข การกลัไนกรองหรือตรวจสอบจึงทา฿หຌมีขຌอผิ ดพลาดเดຌ ทัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไลขานุการ
ขຌารวมประชุมดຌวยตามนวทางกຌเข฿นขຌอ 5.1.1 กใจะทา฿หຌมีขຌอมูล฿นการตรวจสอบเดຌ ตหากป็นการ
ประชุมอืไนโ ทีไผูຌบริหารเมเดຌขຌารวมประชุม กใจะสนอนวทางกຌเขตอเป
นวทำงกຌเข : ผูຌนาสนอรืไองจะตຌองนบรืไองประกอบ฿หຌชัดจน ละจะตຌองนาสนอผาน
หนวยงานทีไมีหนຌาทีไรับผิดชอบรืไองนัๅนตรวจสอบกอนนาสนอผูຌบริหารทุกครัๅง พืไอจะเดຌมีหนวยงานทีไ
รับทราบรืไองละมีขຌอมูลตรวจสอบละกลัไนกรอง฿หຌผูຌบริหารอีกขัๅนตอนหนึไง
5.1.3 ผูຌบริหำรทีไปฏิบัติงำนดยตรงกับลขำนุกำรเมเดຌป็นผูຌประมินผลงำน
ปัญ หำอุปสรรค : การปฏิบัติงานของลขานุการผูຌบริหาร กองงานผูຌบริหาร เมเดຌรับการ
ประมินผลการปฏิบัติงานจากผูຌบริหารทีไปฏิบัติงานดยตรง ซึไงผลการประมินผลการปฏิบัติงานจึงมีระดับ
฿กลຌคียงกันมຌประสิทธิภาพการทางานจะตางกันกใตาม
การปฏิบัติงานของลขานุการ ป็นการทางานดยตรงกับผูຌบริหาร ผลการปฏิบัติงานจึงควร
เดຌรับการประมินจากผูຌบริหารทานทีไลขานุการปฏิบัติงาน฿หຌ ต฿นการประมินปัจจุบัน ผูຌบริหารเมเดຌ
ประมินลขานุการของตนอง ลขานุการจะเดຌรับการประมินจากหัวหนຌางานละผูຌอานวยการกองงาน
ผูຌบริหาร ซึไงป็นผูຌบริหารตຌนสังกัด ต฿นทางปฏิบัติจะมีการประสานงานหรือทางานรวมกันคอนขຌางนຌอย
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การประมินลขานุการจึงมักเดຌรับผลการประมิน฿นระดับปานกลางอยูสมอ เมวาจะป็นผูຌทีไทางานมี
ประสิทธิภาพหรือป็นผูຌทีไทางานมีขຌอผิดพลาดบอยกใตาม ทัๅงนีๅ อาจนืไองมาจากการเมเดຌปฏิบัติงานรวมกัน
฿นชิงลึ ก ท า฿หຌการพิ จารณางาน฿นดຌานความละอียดรอบคอบ การวิคราะห์ ขຌอมู ลกอน น าสนอ฿หຌ
ผูຌบริหาร จึงเมอาจหในความชัดจน฿นประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานเดຌ หรืออาจจะป็นดຌวยหตุผลของ
ความกรง฿จผูຌบริหารหากจะประมินลขานุการของทานนัๅน฿หຌเดຌคะนน฿นระดับตไา ถึ งมຌจะมีความผิด
พลาด฿นงานกิดขึๅนบอยกใตาม ซึไ งมืไ อผูຌ ปฏิบัติงานทีไ มี ป ระสิทธิภาพตางกันตผลการประมิ นเม คอย
ตางกัน รงจูง฿จ฿นการทางาน฿หຌมีประสิทธิภาพจึงเมกิด พราะจะทางานบบ฿หຌผานเป หรือจะทางาน
บบละอียดรอบคอบ ปลายทางของผลการประมินกใเมตางกันอยูดี นอกจากการผลทีไเดຌรับคืองินดือนทีไ
ขึๅนตามผลการประมินลຌว ยังสงผลตอประวัติการทางานทีไจะบันทึกเวຌ ฿นผลการประมินการปฏิบัติงาน
ตลอดเป ซึไงการป็นหนึไง฿นหตุผลของการสริมสรຌางพลังละรงจูง฿จ฿นการปฏิบัติงานชนกัน
นวทำงกຌเข : ควร฿หຌผูຌบริหารทีไปฏิบัติงานกั บลขานุการดยตรงป็นผูຌรวมประมินผล
การปฏิบัติงาน นืไองจากเดຌปฏิบัติรวมกัน฿นชิงลึก สามารถหในประสิทธิภาพทีไทຌจริงของผูຌปฏิบัติงาน ซึไง
จะสะทຌอนการทางานทีไทຌจริง ละสงผลทัๅงตอรงจูง฿จละการพัฒนาตนองของผูຌปฏิบัติงาน

5.2 ขຌอสนอนะ฿นกำรพัฒนำ
บทบาทของลขานุการผูຌบริหาร ถือป็นบทบาทสาคัญทีไจะสะทຌอนภาพลักษณ์ของผูຌบริหาร
ละองค์กร ทัๅงตอบุคคลภาย฿นละภายนอกทีไขຌามาติดตอประสานงาน จากประสบการณ์การทางานทีไ
ผานมา จึงมีขຌอสนอนะ฿นการพัฒ นาผูຌปฏิบัติงานลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณ ฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตร์ รวมถึงผูຌปฏิบัติงานลขานุการผูຌบริหารระดับสถาบัน พืไอจะทา฿หຌการสนับสนุนงานของผูຌบริหาร
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนีๅ
1. กำรคัดลือกบุคลำกรทีไมีคุณสมบัติฉพำะงำนทีไหมำะสม
การทีไหลายคนมองวางานลขานุการป็นงานทีไทุกคนทาเดຌ กใเม฿ชความคิดทีไผิด ต
อยาลืมมองขຌามหตุผลทีไ วา ทุ กคนสามารถท าเดຌทุ กงาน ต฿นทุกงานเม฿ชวาทุกคนจะทาเดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือ การทางานสรใจ กับ การทางานสารใจ มีความหมายตกตางกัน ซึไงปัญหาทีไพบ฿น
การปฏิบัติงานสวนหนึไงมาจากผูຌปฏิบัติงานขาดทักษะทีไหมาะกับหนຌาทีไ ผสมกับการขาดความมุงมัไนทีไจะ
พัฒนาตนอง การชวยงานของผูຌบริหารจึงยังเมตใมประสิทธิภาพทาทีไควร
ดังนัๅน การคัดลือกบุคลากรทีไจะมาปฏิบัตหิ นຌาทีไลขานุการผูຌบริหาร จึงตຌองพิจารณา
คุณสมบัติละสมรรถนะของการป็นลขานุการ พืไอ หาบุคคลทีไมีความหมาะสมพียงพอตอตาหนงงาน
ละควรป็นผูຌทีไมี ประสบการณ์ดຌานงานลขานุการหรือป็นคน฿นสถาบันทีไมีทักษะการป็นลขานุการ
ผูຌ บ ริห ารเดຌ ป็ น ผูຌ ทีไ ม องงานทัๅ งกระบวนการป็ น มี เหวพริบ ละความละอี ยดรอบคอบ มี ก าลทศะ
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มีความรับผิดชอบละกຌเขปัญหาฉพาะหนຌาเดຌอยางหมาะสม พืไอชวย฿หຌผูຌบริหารบริหารงานสถาบันเดຌ
อยางมีประสิทธิภาพละคลองตัวมากขึๅน
2. กำรพัฒนำบทบำทของลขำนุกำรผูຌบริหำร
฿นสวนของบทบาทหนຌาทีไของลขานุการผูຌบริหารของสถาบัน ทีไผานมาจะป็น฿น
รูปบบลขานุการองค์กรราชการ ทีไมีความตกตางจากลักษณะการทางานของลขานุการองค์กรอกชน
ถึงมຌวา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะป็นองค์กรราชการ ป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตกใมี
วิสัยทัศน์฿นการตຌองการป็นสถาบันชัๅนนาหงชาติ ละมุงสูการป็น World Class University สถาบันมี
สถานทีไทีไมีอาคารละบรรยากาศทีไสวยงามละทันสมัย ระบบงานละการปฏิบัติงานจึงควรปรับปรุง฿หຌมี
ความทันสมัยละป็นชัๅนนา
ดังนัๅน หากสามารถพัฒนาบทบาทของลขานุการผูຌบริหารของสถาบัน ฿หຌมีบทบาท
มากขึๅนจากดิม อาทิ การขຌารวมประชุมพืไอจะเดຌรับทราบขຌอมูลละความป็นมาของรืไองราวตางโ พืไอ
การติดตามงานหรือการตรวจสอบ กลัไนกรองรืไองกอนนาสนอผูຌบริหารพิจารณาเดຌอยางครบถຌวน ถูกตຌอง
ซึไงการขຌารวมประชุม฿นทีไนีๅ เมเดຌหมายความถึงการจะตຌองป็นผูຌจัดทารายงานการประชุมดຌวย นืไองจาก
ตละการประชุมมีหนวยงานทีไรับผิดชอบดยตรงอยูลຌว ซึไงจะทาหนຌาทีไสรุปมติละรายงานการประชุมเดຌ
ครบถຌวนกวา ตการ฿หຌ ขຌารวมประชุมคื อมี วัตถุป ระสงค์ ห ลั ก฿นการรับ ทราบขຌอมู ลพืไ อติ ดตามหรือ
ตรวจสอบงาน฿หຌผูຌบริหาร ลดความผิดพลาดของรืไองทีไสนอมาดยเมป็นเปตามมติทีไประชุม หรือเมเดຌ
กຌเขตามงืไอนเขของทีไประชุม ซึไง฿นประดในหลานีๅหากลขานุการขຌารวมฟังการประชุมดຌวยจะเดຌทราบ
ขຌอมูล ละตรวจสอบกลัไนกรองเดຌอยางครบถຌวนละถูกตຌอง ลดขัๅนตอนการทางาน฿นรายละอียดของ
ผูຌบริหารลงเดຌ ละจะทา฿หຌชวยสนับสนุนงานของผูຌบริหารเดຌมากขึๅน งานมีประสิทธิภาพมากขึๅน ละ
รวมกันนาพาองค์กรกຌาวขຌาสูชัๅนนาเดຌมากขึๅน
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