รายงาน
การพัฒนางานเพื่อใชในการตอสัญญาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

นางสาวชไมพร ชัยบุรินทร

เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ฝายเลขานุการรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตําแหนงงาน เจาหนาที่สํานักงาน (บริหารงานทั่วไป)
ฝายเลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดีดานวิชาการ สังกัดสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เลขานุการเปนบุคคลสําคัญในการประสานงานระหวางผูบริหาร และคนอื่น ทั้งภายในและภายนอก
องคกร ผูบ ริห ารทุกคนเห็นความสําคัญและความจําเปนที่ จะตองมีเลขานุการไวชวยแบงเบาภาระในการ
ทํางาน เลขานุการจึงเปนบุคคลใกลชิดที่ไดรับการคาดหวังและไววางใจผูบริหาร เลขานุการจึงจะตองพรอมที่
จะรับมือกับบทบาทความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ปฏิบัติงานไดเต็มศักยภาพตามที่ผูบริหารและองคกรคาดหวัง
อีกทั้งเลขานุการเปรียบเสมือนมืออีกคูหนึ่งของผูบริหารที่จะชวยทํางานใหสําเร็จลุลวงโดยเร็ว รวมทั้งเปนหู
เปนตา และชวยกลั่นกรองเรื่องราวตาง ๆที่เปนประโยชนตอการทํางานของผูบริหาร เลขานุการจึงเปนบุคคล
สําคัญอยางยิ่งตอทั้งผูบริหารและตอองคกร ดังนั้นผูที่ปฏิบัติหนาที่เลขานุการ จึงตองเปนบุคคลที่มีทักษะ
และสมรรถนะที่ สํ าคั ญ เพื่ อได นํ ามาใชในการปฎิ บัติงานให เกิดประโยชนสูงสุด ไดแก สมรรถนะดานการ
ตัดสินใจ ดานความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ดานความเปนผูนํา ดานการประสานสัมพันธ และดาน
การมีจิตมุงบริการ ฯลฯ ซึ่งทักษะเหลานี้เปนสวนสําคัญที่จะผลักดันใหการปฏิบัติหนาที่เลขานุการประสบกับ
ความสําเร็จเปนที่พึงพอใจของผูบริหารและองคกร
งานเลขานุการลักษณะงานเลขานุการ
- ทําการนัดหมายและจัดตารางนัดหมาย
- เตือนการนัดหมายใหผูบังคับบัญชาทราบถึงกําหนดการนัดหมายลวงหนา
- ติดตอสอบถามงานทางโทรศัพทหรือทางอินเตอรเน็ต
- บันทึกงานจากผูบังคับบัญชา
- ดูแลรับผิดชอบแฟมเอกสารตางๆ
- การจัดประชุม
- เตรียมเอกสารการประชุมของผูบังคับบัญชา
- การจัดทํารายงานการประชุม
- จัดการดูแลเอกสารที่เปนสวนตัวและที่สําคัญแกผูบังคับบัญชา
- งานอื่นๆ ในสํานักงาน ครอบคลุมงานสารบรรณ รายละเอียดดังนี้
ภาระงานในตําแหนง
1. ดูแล /รับผิดชอบ e-Office และกรองบันทึกขอความ หนังสือภายในและภายนอกจากหนวยงาน
ตางๆนําเสนอ
รองอธิการบดีฝายวิชาการพิจารณา
- หนังสือภายในผานระบบ e-Office ตอวันโดยเฉลี่ย 40 เรื่อง
- หนังสือภายในระบบเอกสาร
ตอวันโดยเฉลี่ย 20 เรื่อง
- หนังสือภายนอกผานระบบ e-Office ตอวันโดยเฉลี่ย 25 เรื่อง
- หนังสือภายนอกระบบเอกสาร
ตอวันโดยเฉลี่ย 25 เรื่อง
2. เสนอหนังสือและสงหนังสือที่สั่งการแลวไปยังหนวยงานภายใตการดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ
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3. ดูแลแฟมของหนวยงานตางๆที่มานําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
4. อํานวยความสะดวกในเรื่อง / บุคคลทั้งภายในและภายนอกที่มาติดตอกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ
5. จัดหา / จัดทําขอมูลที่รองอธิการบดีฝายวิชาการตองการ
6. ราง / จัดพิมพหนังสือราชการ ภายใน ภายนอก และอื่น ๆ
7. ดูแล ประสานงาน และชวยจัดเตรียมเอกสารการประชุมตางๆ ของรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เชน เอกสารการประชุม
8. ประสานงาน ชวยจัดเตรียมเอกสารและดําเนินงานโครงการตางๆของรองอธิการบดีฝายวิชาการ
9. ดูแลการนัดหมายผูที่ขอเขาพบ และการนัดหมายการประชุมของรองอธิการบดีฝายวิชาการ
10. ใหบริการผูมาติดตอประสานงานและใหขอมูลแกอาจารยเจาหนาที่และนักศึกษารวมถึง
บุคคลภายนอก
11. ดูแลจัดพิมพรายวิชาตารางสอนของ รมป.
12. งานการประชุม จัดทําเอกสารประกอบการประชุมและเบิกจาย
13. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
จากรายละเอียดภาระงานขางตนที่รับผิดชอบ มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานธุรการที่ปฏิบัติเปนจําคือ
งานสารบรรณระบบ e-Office ซึ่งไดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 จนถึงปจจุบัน โดยไดดูแล
ภาระงานในความรับผิดชอบของรองอธิการบดีฝายวิชาการที่ผานระบบ e-Office โดยแบงออกเปน
- เอกสารจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สมาคม
เครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย เครือขายบัณฑิตอุดมคติไทย
ภาคกลาง กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันพระปกเกลา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฯลฯ
- เอกสารจากหนวยงานภายใน สํานักงานอธิการบดี ศูนยพัฒนาทุนมนุษย สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ศู น ย บ ริ ก ารทดสอบทางวิ ช าการสวนดุ สิ ต คณะครุ ศ าสตร คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร คณะ
วิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร โรงเรียนการเรือน โรงเรียนการ
ทองเที่ยวและบริการ บัณฑิตวิทยาลัย เชน บันทึกขอความขออนุญาตไปปฏิบัติงาน บันทึกขอความอนุญาต
ไปตางเทศ บันทึกขอความอนุญาตลาพักผอนประจําป บันทึกขอความขออนุญาตลาศึกษาตอ บันทึกขอความ
รายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงาน บันทึกขอความขออนุมัติงบประมาณการซื้อวัสดุ บันทึกขอความขออนุญาตเปด
สอนรายวิชาและปดรายวิชา บันทึกขอความอนุญาตแกไขผลการเรียน บันทึกขอความอนุญาตงดการเรียน
การสอน บันทึกรายงานผลการจัดสอบนักศึกษา ฯลฯ
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เอกสารทั้ ง จากหน ว ยงานภายนอกและภายในก อ นนํ า เสนอให ค วามเห็ น และลงนามจะ
ดํ าเนิ น การกลั่ น กรองให ชั ด เจนเพื่ อ ความรวดเร็ว และ เพื่ อ ให งานสํ าเร็จ ออกมามี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งมีกระบวนการดําเนินการในความรับผิดชอบดังนี้
1. เปดระบบ e-Office ในชวงเวลา 8.00 น. เปนตนไป
2. ตรวจสอบเนื้อหาขอความในบันทึกใหถูกตองตลอดจนเอกสารแนบที่เกี่ยวของถูกตองครบถวน
3. ตรวจสอบการผานเรื่องตามขั้นตอน จากหนวยงานเจาของเรื่องถึงหนวยงานที่เกี่ยวของตามลําดับ
ตัวอยางเชน จากหนวยงานที่จัดการเรียนการสอน
คณะตางๆ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณบดี/รองคณบดี หรือ หัวหนาสํานักงานคณะ
ผานเจาหนาที่สํานักสํานักสงเสริมวิชาการฯ
ผานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการฯ
เจาหนาที่สํานักงานอธิการบดี
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
เลขานุการรองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
งานธุรการคณะ
4. ตรวจสอบความถูกตองของคําสั่งไปปฏิบัติงาน
5. ลงนามในระบบบันทึกขอความ “เสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต และโปรดลงนามคําสั่งนําสงเอกสารผาน
ระบบเพื่อนําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต
6. รองอธิการบดีฝายวิชาการสงบันทึกขอความระบบ e-Office มายังเลขานุการ
7. เลขานุการสงบันทึกขอความผานระบบ e-Office ที่อนุมัติ/อนุญาต จากรองอธิการบดีฝายวิชาการไปยัง
เจาหนาที่คณะ และเจาหนาที่กองการบริหารงานบุคคล
ผูรับบริการ
ผูรับบริการ คือ หนวยงานที่จัดการเรียนการสอนและหนวยงานสนับสนุนทั้งในมหาวิทยาลัยและศูนย
การศึกษานอกที่ตั้ง

ตัวอยางบันทึกขอความ ขออนุญาตไปปฏิบัติงาน กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

งานสารบรรณกรองเรื่องนําเสนอ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ /อนุญาต
เปดระบบ e-office
ตรวจเอกสารเขาระบบ e-Office
จากสํานักงานอธิการบดี

เปดอานเอกสาร

สงคืนคณะ
- คณะครุศาสตร
- คณะวิทยาศาสตรฯ
- คณะมนุษยศาสตรฯ
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะพยาบาลศาสตร
- โรงเรียนการเรือน
- โรงเรียนการทองเที่ยวฯ
- บัณฑิตวิทยาลัย
- สํานักสงเสริมวิชาการฯ
- สํานักวิทยบริการฯ
- ศูนยบริการสื่อและ
สิ่งพิมพฯ
- ศูนยบริการทดสอบฯ

ตรวจเกี่ยวกับเนื้อหาบันทึกขอความและ
เอกสารแนบ
ไมผานตามขัน้ ตอน

นําเสนอรองอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณาอนุมัติ / อนุญาต

รองอธิการบดีฝา ยวิชาการสงบันทึก
ขอความระบบ e-office

เลขานุการสงออกเรื่อง
ไปยังหนวยงานที่
เกี่ยวของ

งานสารบรรณ
สํานักงานอธิการบดี
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กฎ ระเบียบ สภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่
- คูมือการใชงานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส สําหรับผูใชงานทั่วไป,2553
- ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2558
- คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ 267/2558 เรื่อง การรักษาการแทนและการมอบอํานาจใหปฏิบัติการ
แทนอธิการบดี
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 หนา 43
- ระเบียบสํานักนายกรัฐามนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2553, แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2552
ความยุงยากในการดําเนินการ / ปญหา / อุปสรรค จากหนวยงานที่เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา
1. เนื้อหาในบันทึกขอความ ไมตรงกับเรื่องที่ขออนุมัติ / อนุญาต
2. เนื้อหาของบันทึกขอความขาดการพิสูจนอักษร
3. ไมแนบเอกสารมากับบันทึกขอความที่ขออนุมัติ / อนุญาต
4. รูปแบบของคําสั่งไมถูกตองตามแนวปฏิบัติ
5. เรื่องยอนหลัง ซึ่งตองตรวจสอบอยางละเอียดไมชัดเจน โดยเฉพาะการขออนุมัติ
งบประมาณ
แนวทางการแกไขปญหา การทดลองแกไขปญหาที่ผาน และผลการแกไขปญหาที่ผานมา
ประเด็นการแกปญหาทั้งดานเนื้อหาในบันทึกและขอความในบันทึกไมตรงกับเรื่องที่ขออนุมัติ
/อนุญาต ไดประสานงานไปยังหัวหนาสํานักงานของแตหนวยงานตรวจสอบบันทึกขอความใหความชัดเจน
เชน ตรวจทานอักษรที่พิมพผิดในบันทึกขอความใหถูกตอง เอกสารแนบมาพรอมบันทึกขอความ เชน หนังสือ
เชิ ญ เปน วิทยากร และตรวจสอบรูป แบบคํ าสั่ ง คําขึ้ น ต น และลงท ายในการใชคําของรูป แบบคํ าสั่งควรใช
อยางไรจึงถูกตอง กรณีมีบางคณะและศูนยการศึกษาที่ทําแลวเกิดปญหาบอยๆ ไดประสานงานคุยกับเลขา
สํานักงานหรือเจาหนาที่หลักสูตรพรอมไดนําตัวอยางที่ถูกตองใหดูเพื่อความชัดเจน
ผลการแกไขปญหาที่ผานมา ประสบผลสําเร็จทําใหผูเกี่ยวของชัดเจนในการปฏิบัติงานและ
ถือปฏิบัติแนวทางเดียวกัน งานไมลาชา เพราะทุกหนวยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนางานในหนาที่ หากไดรับการตอสัญญา
มุ ง การพั ฒ นางานในหน า ที่ ให ส อดคล อ งกั บ นโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต เรี ย นรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ วิธีคิดและทักษะใหมมาใชกับระบบงานใหดีขึ้น เขารับการฝกอบรมหลักสูตรที่
สอดคลองกับงานที่ทําเพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนางานใหดีขึ้น ทําใหหนวยงานสามารถแขงขันในเชิงคุณภาพ
และประสิทธิภาพกับสังคม พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อนํามาใชกับงานเพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต “มหาวิทยาลัยที่สามารถสรางความเขมแข็งในการอยูรอดไดอยางยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของการจัดการคุณภาพ” Sustainable Survivability Based on Quality Management
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