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คํานาํ 
 

เล่มความรู้เล่มน้ีประกอบด้วยองค์ความรู้เก่ียวกับการจัดการสํานักงาน ซึ่งจะเป็นมืออาชีพได้ต้องใช้

เวลาในการทํางานด้านน้ีจนเกิดทักษะและความชํานาญในการทํางาน เล่มความรู้เล่มน้ีถือเป็นความภาคภูมิใจ

ของบุคลากรภายในฝ่ายบริหารเป็นอย่างย่ิง เน่ืองด้วย เน้ือหาในเล่มได้มาจากการสกัดองค์ความรู้จากบุคลากร

ทั้งภายในฝ่ายบริหาร และบุคลากรท่านอ่ืนๆ ซึ่งถือเป็นผู้เช่ียวชาญในการจัดการสํานักงานของมหาวิทยาลัย

พายัพ การจัดการสํานักงานน้ันถือเป็นความรู้ที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็นกลไกสําคัญในการ

ดําเนินงานของทุกสํานักงานให้งานดําเนินไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ หวังเป็นอย่างย่ิงว่า เล่มความรู้ “การจัดการสํานักงานมืออาชีพ”  

เล่มน้ีจะเป็นอีกเคร่ืองมือหน่ึงที่ช่วยให้การทํางานของท่านผู้สนใจ ให้ง่ายและราบร่ืนขึ้น ทั้งน้ี หากท่านใดได้นํา

ความรู้จากเล่มความรู้น้ีไปปรับใช้ หรือมีความประสงค์จะเพ่ิมเติมความรู้ที่เก่ียวข้องกับประเด็นต่างๆ ทาง

คณะกรรมการการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารมีความยินดีอย่างย่ิงที่จะเพ่ิมเติมหรือปรับความรู้ให้มีความสมบูรณ์

มากย่ิงขึ้น หากพบข้อผิดพลาดประการใด คณะกรรมการการจัดการความรู้ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพ 

ต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลยัพายัพ 

มิถุนายน 2560 
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บทนํา 

 

สํานักงาน คือสถานที่ทีใ่ช้สําหรับปฏิบัติงานในด้านเอกสาร หนังสือหรอืข้อมูลข่าวสาร จัดเป็นศูนย์

รวมของการบริหารงานด้านต่างๆ เช่นงานสารบรรณ งานบัญชี บทบาทหน้าที่หลักของสํานักงานคือการ

ให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ทุกองค์กรมีความจําเป็นที่จะต้องมีสํานักงานเพ่ืออํานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

แก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

การบริหารงานสํานักงาน (Office Management) 
คือเทคนิคที่ใช้ในการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรที่กําหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัย

ต่างๆ ได้แก่คน อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ ทุน ตลาด ระบบงาน ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ีสามารถกําหนดขั้นตอนต่างๆ ใน
การบริหารงาน 

Henri Fayol ได้สรุปส่วนประกอบของการจัดการสํานักงานประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนคือ 

1. การวางแผน (Planning)  
2. การจัดองค์กร (Organizing) 
3. การจัดบุคคลเข้าทาํงาน (Staffing) 
4. การอํานวยการหรือการสั่งการ (Directing) 
5. การควบคุม (Controlling) 

ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยพายัพเล็งเห็นความสําคัญในการบริหารจัดการสํานักงานจึงดําเนินการตาม

กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือดึงเอาความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลของฝ่ายบริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญในด้านการบริหารจัดการสํานักงานตลอดปีการศึกษา 2558 – 2559 และได้

องค์ความรู้ดังต่อไปน้ี 

เทคนิคการติดต่อประสานงาน 

เทคนิคการจัดการงานสารบรรณ 

เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม 

เทคนิคการจัดการโครงการ/กิจกรรม/การประชุม 

การบริหารจัดการด้านการเงินของสํานักงาน 
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แรงบันดาลใจ 
  

มหาวิทยาลัยพายัพ ดําเนินการมากว่า 40 ปี ทําให้เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และคณุภาพการ

ทํางานสูง ซึ่งหลายๆ ท่านปฏิบัติงานในตําแหน่งเดิมต้ังแต่เริ่มเข้าทํางาน และมีอีกหลายๆ ท่านทีม่ีการ

เปลี่ยนแปลงตําแหน่งตามความถนัดหรือความสามารถที่แอบแฝงมา ทางฝ่ายจึงเล็งเห็นความสําคัญในองค์

ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นความรู้ที่มหศัจรรย์ เพราะหากเราสามารถดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ในตัว

บุคคลออกมาได้จะพบว่า เป็นความรู้ที่ลึกซึง้ เป็นความรู้ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ การลองผิดลองถูก 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้และแก้ไขปรับปรุงมาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งความรู้จากแต่ละบุคคลก็จะมีความหลากหลาย 

แตกต่างกันตามสถานการณแ์ละประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันน่ันเอง  

ฝ่ายบริหารเล็งเห็นว่างานจัดการสํานักงานเป็นส่วนงานหน่ึงที่สําคัญมาก ที่คอยช่วยให้การ

ดําเนินงานของหน่วยงานราบรื่นและประสบความสําเร็จได้ ซึ่งทุกหน่วยงานคงปฏิเสธงานจัดการสํานักงานไป

มิได้ ฝ่ายบริหารจึงดําเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือดึงเอาความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลของฝ่าย

บริหาร และบคุลากรของมหาวิทยาลัยซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในงานจัดการสํานักงานของ

มหาวิทยาลัยพายัพ ทางคณะกรรมการจัดการความรู้ฝ่ายบริหารหวังเป็นอย่างย่ิงว่า เล่มความรู้เรื่องการจัดการ

สํานักงานมืออาชีพจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้รู้ทุกทา่นที่สละเวลาในการ

แบ่งปันประสบการณ์ความรู้ด้านต่างๆ ในส่วนงานจัดการสํานักงาน หากมีส่วนใดบกพร่องหรือมีข้อผิดพลาด 

คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ก็ขออภัยมา ณ โอกาสน้ีด้วย  
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เทคนิคการติดต่อประสานงาน 
 

การติดต่อด้วยตนเอง 
1. เมื่อมีคนมาติดต่องานให้รีบเข้าไปสวัสดี ทักทาย ย้ิมแย้มแจ่มใส ด้วยมิตรไมตรี (พูดจาไพเราะ

อ่อนหวาน มือไม้อ่อน อ่อนน้อมถ่อมตน มีใจพร้อมให้บริการ)    
2. สอบถามความต้องการของผู้มาติดต่อด้วยท่าทางกระตือรือร้น พร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ 
3. ให้บริการด้วยความเป็นมิตร อํานวยความสะดวกสิ่งที่ผู้มาติดต่อต้องการความช่วยเหลือ 
4. กรณีที่ผูม้าติดต่อต้องการพบกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่านอ่ืน ผู้ให้บริการควรรับเรื่องไว้ โดยข้อ

รายละเอียดผู้มาติดต่อ ได้แก่ ช่ือ – สกุล หมายเลขโทรศัพท์ เพ่ือให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ 
หรือหากเป็นเรื่องสําคัญหรือเร่งด่วน ก็อาจให้หมายเลขโทรศัพท์ของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่แก่ผู้มา
ติดต่อ 

5. เมื่อมีผู้มาติดต่อขอรับบริการ เราควรให้คําแนะนําถึงวิธีการหรือขั้นตอนในการขอขอ้มลูหรือขอใช้
บริการของหน่วยงานตนเองหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือผู้มาติดต่อจะสามารถเข้ารับบริการได้
อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วขึ้น 

6. ผู้ให้บริการควรมีสติ และควบคุมอารมณ์ของตนเอง เพ่ือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการตาม
ลักษณะของผูร้ับมาติดต่อ ให้เกิดความประทับใจมากทีส่ดุ 

7. ให้บริการแบบ One Stop Service คือ บรกิารแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้หา
ข้อมูลและอํานวยความสะดวกแก่ที่ผูม้าติดต่อเอง โดยผู้มาติดต่อไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ อีก ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และสรา้งความประทับใจแก่ผูม้าติดต่อได้เป็นอย่าง
ดี  

 

การติดต่อทางโทรศัพท ์
1. เมื่อเสียงโทรศัพท์ดังจะต้องละจากงานที่ทําอยู่แล้วรับโทรศัพท์ก่อน    
2. ต้องย้ิมก่อนรับสายโทรศัพท์ทกุคร้ัง  
3. รับสายโทรศัพท์ด้วยนํ้าเสียงที่ไพเราะ เป็นมิตร สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  
4. รับโทรศัพท์พรอ้มแนะนําช่ือ นามสกุล ช่ือสถานที่ที่เราอยู่ เพ่ือให้ผู้โทรมาทราบว่าโทรมาถูกที่หรือไม่  
5. สอบถามผู้โทรมาติดต่อถึงสิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเรื่องที่ต้องการติดต่อ ด้วยนํ้าเสียงเป็นมิตร 

ให้คนปลายสายรับรู้ถึงมิตรไมตรี หากเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถตอบคําถามหรือไม่สามารถช่วยเหลือได้ 
ก็ควรหาทางออกโดยอาจจะแนะนําว่า ต้องไปติดต่อใคร หน่วยงานไหน และเพ่ืออํานวยความสะดวก
ก็อาจจะโอนสายไปยังหน่วยงานที่ต้องการ 

6. ในกรณีทีม่ีผู้โทรมาติดต่อขอนัดหมายหรือฝากข้อความถึงบุคคลอ่ืน จะต้องทําการจดบันทึกข้อความ 
หรือรายละเอียดไว้ ดังน้ี “ถึงใคร” “ข้อความ” “ช่ือผู้ฝากข้อความ/ติดต่อกลับ” “วัน เวลาที่รับฝาก



4 
 

ข้อความ” และส่งข้อมูลที่ได้รับไว้แก่ผู้เก่ียวข้องด้วยตนเอง หรืออาจถ่ายรูปกระดาษบันทึกส่งไปทาง 
LINE เพ่ือความรวดเร็ว 

7. ในกรณีทีผู่้โทรมาติดต่อ ต้องการเพียงคําตอบหรือข้อมูล ผูร้ับโทรศัพท์อาจเป็นผู้ประสานงานกับ
เจ้าของเรื่อง และแจ้งรายละเอียดกลับไปยังผู้โทรมาติดต่อด้วยตนเอง  

8. กรณีที่มผีู้โทรมาแล้วพูดจาไม่ดี หรือสื่อสารกันไม่เข้าใจ ผู้รับโทรศัพท์ต้องใช้ความอดทนในการสนทนา 
โดยอาจจะขอให้รอสายสักครู่ และต้ังสติก่อนแล้วกลับไปรบัสายสนทนาอีกคร้ัง  

9. ให้บริการแบบ one stop service คือ บริการท่ีเดียวให้เสร็จ สอบถามความต้องการของผู้โทรมา 
หากไม่สามารถให้ข้อมลูได้ในขณะน้ัน ผู้รบัสายควรขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ จากน้ันจึง
ประสานงานหรือหาข้อมูลใหค้รบถ้วนและติดต่อกลับเพ่ือให้ข้อมูลด้วยตนเอง 

10. บางกรณีหากรับสายแล้วพบว่าการสนทนาไม่ราบรื่น อาจใช้วิธีการเปลี่ยนผู้สนทนาเป็นเพศตรงข้าม
กับผู้ติดต่อมา ซึ่งอาจช่วยให้การสนทนาราบรื่นขึ้น 

11. หากมีผู้โทรมาติดต่อต้องการนัดหมายการประชุมที่สําคัญ ติดต่อขอใช้สถานที่ หรือขอข้อมูลที่มี

ความสําคัญ ผู้รับสายควรจดบันทึกข้อมูล ช่ือผู้ติดต่อ ข้อมูลอย่างย่อ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ 

เพ่ือแจ้งให้กับหน่วยงานหรือผู้เก่ียวข้องรับทราบล่วงหน้า และควรขอให้โทรมา ส่งอีเมลหรือจดหมาย

ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนเพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันแก่หน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องอีกคร้ังหน่ึง  
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เทคนิคการจัดการงานสารบรรณ 
 

จดหมายออกภายใน  
1. บันทึกเลขจดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox รายละเอียดที่บันทึกคือ เลขที่

จดหมาย วันที ่เรื่อง เรียน ผูพิ้มพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญผู่้พิมพ์จะเป็นผู้ดําเนินการ

จดหมายฉบับน้ันๆ) แต่โดยสว่นใหญ่งานนิติการจะดําเนินการออก คําสั่ง / ประกาศ ตามท่ีหน่วยงาน

แจ้งความต้องการ โดยมีขั้นตอนดําเนินการดังน้ี 

o งานนิติการตรวจสอบเรื่องที่ต้องการประกาศกับข้อกฎหมาย 

o จัดพิมพ์โดยนิติกร  

o ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o print 

o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o ประกาศผ่านระบบ DMS 

2. เมื่อเอกสารผ่านการพิจารณาจากอธิการบดี จะทําการบันทึกข้อมูลในระบบ...และสั่งพิมพ์ใบรายการ

เพ่ือให้หน่วยงานงานที่เก่ียวข้องลงลายมือช่ือรับเอกสาร 

*** หากเป็นจดหมายฉบับเดิม ไม่ว่าจะมากีค่รั้งหลังผ่านการพิจารณาจากท่านอธิการบดี ก็

จะทําการบันทึกการรับเข้าพร้อม Stamp ใสจ่ํานวนคร้ังในวงเล็บ เซ็นช่ือกํากับ และบันทึก

รายละเอียดการมอบหมายเข้าระบบ ทุกคร้ัง 

3. ร่างจดหมายและจัดพิมพ์ โดยคุณมรกต ไตรจินดา จากน้ัน แจ้งใหผู้้อํานวยการ พิจารณา (ร่าง) 

จดหมายผ่าน Dropbox เมื่อผู้อํานวยการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ก็จะทาํการใส่เลขที่ออก วันที่ออก 

และระบุผู้พิมพ์ด้านล่างจดหมาย สั่งพิมพ์จดหมายให้ผู้อํานวยการลงนาม แต่ไมม่ีการจัดเก็บสําเนา

เป็นกระดาษอีก เพ่ือเป็นการประหยัดจะใช้ไฟล์ใน Dropbox เก็บไว้เป็นหลักฐานแทน จากน้ันจึงส่ง

จดหมายไปยังหน่วยงานในรูปแบบเอกสาร/ไฟล์ โดยการ Scan เป็นไฟล์ PDF แล้วแต่กรณี 

4. ยกตัวอย่างจดหมายขอใช้อาคารสถานที่ จะบันทึกเป็นรูปแบบที่สามารถทําแทนกันได้ บันทึกทะเบียน

การส่งออกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel จดหมายเวียนจะมีเลขจดหมายออกที่นําหน้าด้วยอักษร 

“ว” แยกเป็นปีการศึกษา แชร์การใช้งานไว้บน Dropbox  แยกเป็นโฟล์เดอร์หลักๆ ดังน้ี งานการ

เรียนการสอน งานวิชากร งานหลักสูตร งานสถานที่ งานวิจัย 
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จดหมายเขา้ภายนอก  
จดหมายภายนอกไม่ว่าจะส่งมาในรูปแบบไหนจะต้องตรวจสอบการอ้างถึงในจดหมายก่อนเช่น สิ่งที่

ส่งมาด้วยเอกสารที่อ้างถึง ซึง่จะต้องติดตาม/ค้น แนบใหท้่านพิจารณา บันทึกเข้าด้วยระบบที่พัฒนาด้วย 

Microsoft Access แต่ต่างจากระบบบันทึกจดหมายเข้าภายในที่ ระบบบันทึกเข้าจดหมายภายนอกสามารถ 

print รายละเอียดที่บันทึกบนกระดาษสีชมพูเพ่ือให้ท่านอธิการบดีมอบหมายผ่านกระดาษสีชมพู โดยในการ

บันทึกจะรันตามเลขที่หนังสือจากหน่วยงานท่ีส่งมา 

วิธีการได้มาซึ่งจดหมายเข้าภายนอก 1.รับตรง 2.ผ่านสํานักงานอธิการบดี 3.ผ่านฝ่ายวิชาการ   

การมอบหมายผ่านใบแทรก หรือ บันทึกในตัวจดหมาย (กระดาษสีชมพูพ้ืนที่น้อย) หากต้องส่งต่อไป

ยังหน่วยงานอ่ืนจะทําสําเนาไว้  การจัดเก็บจดหมายเข้าภายนอกจัดเก็บตามกลุ่มงานในสํานัก 

บันทึกการรับเข้าด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟลจ์ดหมายเข้าแต่แยกเป็น sheet จดหมายเข้า

ภายนอก แชร์ไว้บน Dropbox 

 

จดหมายออกภายนอก 
1. งานนิติการ ยกตัวอย่างเช่น จดหมายติดตามหน้ี จดหมายตอบโต้กับสรรพกร โดยจะมีบันทึกเลข

จดหมายออกบน Microsoft Excel ที่แชร์ใช้บน Dropbox รายละเอียดที่บันทึก คือ เลขที่จดหมาย 

วันที่ เรื่อง เรียน ผู้พิมพ์ (บันทึกในช่องหมายเหตุ ส่วนใหญ่ผู้พิมพ์จะเป็นผู้ดําเนินการจดหมายฉบับ

น้ันๆ) มีขั้นตอนดําเนินการ ดังน้ี 

o จัดพิมพ์ 

o ตรวจสอบ 

o ส่งสํานักงานอธิการบดีตรวจสอบ 

o Print 

o ท่านอธิการบดีลงนาม 

o สําเนาเก็บ 

o จัดส่งไปยังหน่วยงาน 

2. จัดทําร่างจดหมายและจัดพิมพ์โดยคุณมรกต ไตรจินดา มี 2 กรณ ี

o อธิการบดีลงนาม   

o ผู้อํานวยการลงนาม   

ขั้นตอนดําเนินการคล้ายจดหมายออกภายในแต่กรณีอธิการบดีลงนามต้องผ่านการพิจารณา

จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และจดหมายออกภายนอกจะมีการ scan จดหมายก่อนส่งออก 
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หมายเหตุ 

a. การจัดเก็บแฟ้มจดหมายเข้า-ออก ภายนอก จะจัดเก็บตามหน่วยงาน ได้แก่ 

o แฟ้มจดหมายเข้า สมศ. 

o แฟ้มจดหมายออก สมศ. 

o แฟ้มจดหมายเข้า สกอ. 

o แฟ้มจดหมายออก สกอ. 

b. ลักษณะจดหมายของสํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายที่

เป็นเรื่องเดิมๆจะมีรูปแบบทีส่ามารถทํางานแทนกันได้ 
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เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม 
 

1. ฝึกฝนด้วยการอ่านรายงานการประชุมของท่านอ่ืน เพ่ือนํามาประยุกต์เป็นรูปแบบของตนเอง 
2. พยายามจับคําหรือหา keyword ที่สําคญัและเกี่ยวข้องกับวาระที่มีการประชุม เพ่ือให้สามารถ

สรุปผลการประชุมในวาระนั้นๆ ได้ 
3. เมื่อมีศัพท์เฉพาะเก่ียวข้องกับเน้ือหาการประชุม อาจอาศัยการสืบค้นขอ้มูลเพ่ิมเติมภายหลัง เพ่ือ

จัดทํารายงานการประชุมให้ถูกต้อง เช่น ค้นหาคําศัพท์หรือข้อความท่ีถูกต้องเหมาะสมจาก 
website พจนานุกรม หรือจากการสอบถามผู้รู้ เป็นต้น 

4. ระหว่างการจดบันทึกแต่ละครั้ง อาศัยการจดด้วยตัวอักษรย่อ ชวเลข หรอืสัญลักษณ์ทีผู่้จด
สามารถเข้าใจได้ เพ่ือช่วยประหยัดเวลาในระหว่างการบันทึก เมื่อถึงเวลาจัดพิมพ์รายงานจึง
แปลงเป็นคําหรือประโยคท่ีสละสลวย 

5. ใช้ปากกาที่มีสสีันช่วยเน้นยํ้าข้อความสําคัญของการประชุม 
6. หากในระหว่างการประชุมมีการหารือหรือแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย อันอาจไม่ใช่ส่วน

สําคัญในการสรุปข้อมูล เมื่อจัดพิมพ์รายงานสรุปส่วนสําคญัอาจระบุว่า “ที่ประชุมอภิปรายอย่าง
กว้างขวาง” เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานการประชุมสามารถเข้าใจได้ว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณา 
อภิปราย หรือหาข้อสรุปร่วมกันอย่างแท้จริงและมีการนําเสนอความคิดเห็นที่หลากหลายมาก่อน
จะได้ข้อสรุป 

7. ใช้หลักการสื่อสาร 5 W (Who What Where When Why) 1 H (How) ใคร ทําอะไร ที่ไหน 
เมื่อไร ทําไม และอย่างไร เพ่ือช่วยสรุปเน้ือหาการประชุมให้มีความครบถ้วน 

8. กลั่นกรองเนื้อหาที่จดบันทึกจากการประชุมก่อนจัดพิมพ์ เพ่ือเรียบเรียงและลําดับเหตุการณ์หรือ
ความสําคัญของเนื้อหาให้เป็นขั้นเป็นตอน ซึง่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายย่ิงขึ้น 

9. ระมัดระวังการจัดพิมพ์รายงานการประชุมที่อาจพาดพิงบุคคลที่สาม ด้วยการไม่ระบุช่ือของผู้ถูก
กล่าวถึงหรือผู้พูดหากไม่จําเป็น 

10. รักษาความลับของการประชุม 
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เทคนิคการจัดการโครงการ/กิจกรรม/การประชุม 
 

เทคนิคการเตรียมการจัดประชุม/โครงการ 
1. การเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ เพ่ือวางแผนเก็บข้อมูลระหว่างการจัดโครงการให้ครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
2. กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องคํานึงถึง เพราะเป็นข้อมูลใน

การวางแผนต้อนรับ และปฏิบัติตนให้เหมาะสม 
3. การเตรียมวาระการประชุมที่ถูกต้องชัดเจน โดยควรจัดส่งให้กับคณะกรรมการก่อนการประชุมอย่าง

น้อย 1 สัปดาห์ และหากเอกสารใดที่ไม่สามารถส่งไปพร้อมกับวาระได้หรือมีการแก้ไข ก็ควรเตรียมไว้
แจกในวันประชุม โดยระบุว่า “เอกสารเพ่ิมเติม” “เอกสารแก้ไข” 

 

ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมและจัดส่งเอกสารการประชุม  
1. จัดเรียงเอกสารใส่แฟ้มสันหนา โดยเรียงเอกสารตามวาระการประชุม 
2. จัดทําดัชนีอ้างอิง โดย Print บนกระดาษสี ติดสต๊ิกเกอร์ใส ตัดเป็นช้ินๆ และติดเอกสารประกอบการ

ประชุมที่จัดเรียงเข้าแฟ้มไว้แล้วให้ครบถ้วน โดยเริ่มจากเอกสารช้ินแรก เมื่อติดเอกสารช้ินแรกแล้ว ให้
นําเอกสารช้ินที่สองมาประกบก็จะสามารถกําหนดระยะห่างระหว่างดัชนีได้ จากน้ันทําการติดดัชนีช้ิน
ที่ 2 แล้วปล่อยเอกสารช้ินแรกลง แล้วจึงนําเอกสารช้ินต่อไปมาประกบ กะระยะห่าง ติดดัชนี และ
ปล่อยเอกสารช้ินก่อนหน้าลง ทําอย่างน้ีไปเรื่อยๆ จนครบ แต่หากมีเอกสารจํานวนมากจนพ้ืนที่ในการ
ติดดัชนีหมดแล้ว ให้เริ่มจากด้านบนของเอกสารแล้วไล่ลงมาเหมือนเดิม การติดดัชนีให้เป็นระเบียบ 
สวยงาม มีผลต่อการใช้งานของคณะกรรมการเป็นอย่างมาก เพราะฉะน้ัน อีกเทคนิคหน่ึงที่สําคัญ คือ 
การเลือกแฟ้มเอกสารให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ควรเลือกแฟ้มที่มีความเรียบร้อยให้กับคณะกรรมการ
ก่อน ส่วนที่มีความบกพร่องอยู่บ้างจะเลือกให้กับตนเอง  

3. ติดช่ือคณะกรรมการบนแฟ้มให้ชัดเจน ครบถ้วน เพ่ือเตรียมจัดส่ง  
4. การจัดส่งระเบียบวาระพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ตามข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่แจ้งไม่

สามารถเข้าร่วมได้ (กรณีที่ผู้อํานวยการเห็นชอบ) ซึ่งจะทําการส่งให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวัน
ประชุม 1 สัปดาห์ 
เอกสารวาระลับ จะยังไม่จัดส่งไปพร้อมกับวาระปกติ จะทําการแจกให้กับคณะกรรมการในวัน

ประชุมและจัดเก็บเม่ือเสร็จการประชุม 
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ขั้นตอนการจัดเตรียมห้องประชุม ห้องพัก ยานพาหนะ 
เลขานุการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย จะต้องจองห้องประชุม ห้องพัก รวมถึงยานพาหนะไว้ล่วงหน้า

ทั้งปี ตามแผนการจัดประชุมสามัญของคณะกรรมการฯ ดังน้ี 

1. จองห้องประชุมกับเจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี  
2. จองห้องพักกับเจ้าหน้าที่บ้านพักนานาชาติภราดรภาพสําหรับคณะกรรมการที่มาจากต่างจังหวัด  
3. จองยานพาหนะกับเจ้าหน้าที่งานบริการยานพาหนะ สํานักจัดการอาคารสถานที่ 

กรณีมีการประชุมวิสามัญ ก็จะทําการจองห้องประชุม ห้องพัก และยานพาหนะ หลังการประชุม

สามัญครั้งน้ันๆ ซึ่งมีการกําหนดการประชุมวิสามัญที่แน่นอนแล้วทันที 

 

การจัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
1. วางแผนเรื่องอาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยคิดรายการอาหารกลางวัน และจํานวน แจ้งให้กับ

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพในการจัดเตรียมอาหารกลางวันและอุปกรณ์ในการจัดอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ส่วนอาหารว่างเจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดีจะเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม 

2. เทคนิคการจัดอาหารว่าง จะพิจารณาความเหมาะสมตามฤดูกาล หรือเทศกาล เช่น ฤดูหนาว ก็จะ
เป็นเค้กส้ม เค้กสตรอเบอร่ี เป็นต้น 

3. อาหารว่างจัดเตรียมไว้สําหรับมื้อเช้าและบ่าย ซึ่งบางคร้ังอาจจะไม่ได้เสิร์ฟ เน่ืองจากการประชุม
ต่อเน่ือง หรือมีเรื่องลับ ซึ่งไม่สามารถเข้าไปเสิร์ฟอาหารว่างได้ แต่ทั้งน้ีจะต้องจัดเตรียมไว้ทุกคร้ัง 

4. เทคนิคการเสิร์ฟอาหารว่างในช่วงเช้า คือ ควรนําอาหารว่าง(ขนม) วางบนโต๊ะประชุมก่อนเริ่มการ
ประชุม ตามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุม เช่น เริ่มประชุม 10.00 น. จะนําขนมวางประมาณ 09.30 น. 
ส่วนเครื่องด่ืมจะสอบถามเมื่อคณะกรรมการมาลงทะเบียน แล้วจึงจัดเตรียมและตามเข้าไปเสิร์ฟทันที 
ซึ่งจะพยายามเสิร์ฟให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม 

5. หากมีการร้องขอเคร่ืองด่ืมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวาระลับ จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่
สํานักงานสภาฯ เข้าห้องประชุมได้เท่าน้ัน (วิธีการสังเกตว่าอยู่ในช่วงวาระลับ ให้สังเกตจากการท่ี
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และผู้ เข้าร่วมประชุมจะทยอยออกจากห้องประชุม จะมี เพียง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่จะอยู่ในห้องประชุมเท่าน้ัน) 

6. การเสิร์ฟอาหารว่างช่วงบ่ายจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม เน่ืองจากส่วนใหญ่ของการประชุม 
คณะกรรมการจะพักรับประทานอาหารกลางวัน ในเวลา 13.00 น. ก็ควรพิจารณาเสิร์ฟอาหารว่าง
ตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาหากไม่ได้เสิร์ฟอาหารว่างจริงๆ เจ้าหน้าที่ก็จะช่วยกันซื้อขนม และ
นําเงินคืนสํานักงานสภาฯ ซ่ึงคาดว่าในการประชุมครั้งถัดไป จะทําการเสิร์ฟอาหารว่างและ
เครื่องด่ืม ก่อนเร่ิมประชุมในภาคบ่าย เหมือนการเสิร์ฟอาหารว่างช่วงเช้า เพื่อป้องกันปัญหาเดิม 
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เทคนิคการยืนยันห้องพักนานาชาติภราดรภาพ 
1. เมื่อทราบจํานวนคณะกรรมการฯ ที่ประสงค์จะเข้าพักที่บ้านพักนานาชาติภราดรภาพที่แน่นอนแล้ว 

จึงจองห้องไว้ล่วงหน้า โดยจองเผื่อไว้ 1 ห้อง เมื่อใกล้ถึงเวลาก็ทําการยืนยันกับทางบ้านพักนานาชาติ
ภราดรภาพอีกคร้ังหน่ึง 

2. ยืนยันการจองห้องพัก และขอจัดเตรียมผลไม้สําหรับแขกไว้ในตู้เย็น 1 ชุด 
 

เทคนิคการจัดการยานพาหนะ 
1. สํานักงานสภาฯ จะจองรถตู้เพ่ืองานประชุมไว้ 2 คัน จะใช้ในการรับส่งคณะกรรมการฯ เน่ืองจากคณะ

กรรมการฯ ไม่ได้มาและกลับเที่ยวบินเดียวกัน ซึ่งควรจัดคิวรับส่ง และอาจมีบางท่านที่จะต้องส่งท่าน
รับประทานอาหารเย็นก่อนเข้าที่พัก ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับการยืนยันเที่ยวบินของคณะกรรมการอีกครั้งหน่ึง 
หากเกิดเหตุการณ์มีการจองใช้รถตู้พร้อมกับหน่วยงานอื่น เจ้าหน้าที่สํานักงานสภาฯ จะต้อง
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานน้ันๆ เพ่ือขอสับหลีกเวลาในการใช้รถตู้ ซึ่งบางกรณีอาจต้องแจ้ง
ให้กับคณะกรรมการท่านน้ันๆ ทราบว่า รถตู้คันน้ีจะต้องใช้งานต่อหลังจากส่งท่านที่สนามบินแล้ว จึง
อาจไม่สะดวกในการออกนอกเส้นทาง  

2. บางคร้ังอาจต้องสํารองรถเก๋งของสํานักงานอธิการบดีไว้ เพราะคณะกรรมการฯ อาจแจ้งกําหนดการ
เดินทาง 2 – 3 วันก่อนการประชุม ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลเวลาในการเดินทางมีการซ้ําซ้อนกัน หรือเหลื่อมกัน
นิดหน่อย จึงต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ณ เวลาน้ัน หากแก้ไขปัญหา
ไม่ได้จริงๆ จะนําเร่ืองเรียนปรึกษากับผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่
ดีที่สุด 

 

เทคนิคการยืนยันการเข้าร่วมประชุม 
1. ต้องสังเกตและจดจําวิธีการปฏิบัติของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างกัน บางกรณี นอกจากการส่ง

จดหมาย/Email ยืนยันการประชุมแล้ว ยังต้องโทรศัพท์ถึงเลขานุการ เพ่ือยํ้าว่า “ได้ส่งจดหมาย/ขอ

ตรวจสอบ Email ด้วยนะคะ” 

2. บางท่านอาจจะต้องจัดการเรื่องต๋ัวเครื่องบินด้วย โดยนําเสนอตารางบินที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการ 

และทําการจองต๋ัวตามที่คณะกรรมการท่านน้ันๆ ตัดสินใจเลือกไว้ก่อนโดยยังไม่ออกต๋ัวจริง จากน้ันจึง

ยืนยันเวลาเดินทางตามเวลาที่จองต๋ัวไว้กับคณะกรรมการฯ หากได้รับการยืนยันแล้วจึงขอทางบริษัท 

มานิตฯ ออกต๋ัวจริงให้ ที่สําคัญควรจองต๋ัวล่วงหน้าก่อนเดินทางจริง อย่างน้อย 3 วัน บางท่านที่มักมี

การเปลี่ยนแปลงการเดินทางบ่อยๆ ต้องเลือกต๋ัวแบบเปิดไว้ เพ่ือให้สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 
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เทคนิคการจัดการด้านการเงนิ 
1. ในการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยคร้ังแรก ต้องเบิกเงินเพ่ือดําเนินการจัดประชุมโดย

แนบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสภาฯ ด้วย เพ่ือง่ายในการเคลียร์เงินหลังเสร็จสิ้นการประชุม โดยให้
แต่ละท่านลงนามรับเงินหลังจากท่านลงทะเบียนเข้าประชุม และทําการเคลียร์เงินพร้อมแนบเอกสาร
ใบสําคัญรับเงินของคณะกรรมการฯ เพ่ือเป็นหลักฐานในการเคลียร์เงินด้วยทุกคร้ัง 

2. สําหรับการจัดโครงการประเมินฯ ทุกระดับ หากมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จะต้องจัดเตรียม
เอกสารประกอบการจ่ายเงิน และขอท่านลงนามพร้อมแนบสําเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจําตัว
ประชาชนประกอบการเคลียร์เงินทุกคร้ัง 
 

เทคนิคการจัดโครงการและทํารายงานสรุปโครงการ  
ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ จะมีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน โดยควรทําความเข้าใจกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการก่อน เพ่ือสามารถเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ต้องการให้

ความรู้ ก็ควรมีการทําแบบทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วนําผลการทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ัง

ไว้ เป็นต้น และอีกส่วนที่มีความสําคัญมาก คือ ก่อนจัดโครงการทุกคร้ังควรนําผลการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง

ในการดําเนินงานในคร้ังถัดไปของโครงการที่เคยจัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการเดียวกันหรือโครงการที่มี

ลักษณะโครงการที่ใกล้เคียงกัน มาประกอบการวางแผนการจัดโครงการในครั้งน้ี ยกตัวอย่าง เช่น จากการจัด

โครงการที่ผ่านมาพบว่า รถตู้ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการดําเนินงานไม่เพียงพอ ในการจัดโครงการครั้งน้ีจึงมี

การวางแผนเช่ารถตู้เพ่ิม หรือวางแผนการสลับเวลาในการใช้รถตู้ให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิด

ปัญหาเดิม 

หากเกิดปัญหาในการดําเนินงานโดยไม่คาดคิด ก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถดําเนินงาน

ไปได้จนงานสําเร็จ และต้องนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หลังการจัดโครงการเสมอ 

ในการวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดโครงการ มีแนวปฏิบัติ คือ หากเป็นโครงการของสํานักฯ ที่ไม่ใช่

โครงการระดับสถาบัน ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค และ

แนวทางการดําเนินงานในครั้งต่อไป แต่หากเป็นโครงการระดับสถาบัน จะจัดประชุมสํานักฯ เพ่ือระดม

ความคิดวิเคราะห์ สรุป และหาแนวทางในการดําเนินงานในคร้ังต่อไปร่วมกันเสมอ ทั้งน้ี  

หลังการจัดโครงการเสร็จสิ้นจึงจัดทําเล่มรายงานสรุปการจัดโครงการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก

การพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่ม ก็บันทึกเป็น PDF file แล้วจัดเก็บไว้ใน Dropbox ของสํานักฯ ทําให้ประหยัดและ

สะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของบุคลากรในสํานักฯ อีกด้วย 
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เทคนิคการจัดโครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ตามวงจร PDCA 
ขั้นวางแผน (Plan)  

1. กําหนดช่วงสัปดาห์ที่ทางมหาวิทยาลัยพายัพต้องการรับการประเมินฯ 

2. ประสานงานกับประธานคณะกรรมการประเมินเพ่ือเลือกวันประเมินฯ 

3. ประสานงานกับคณะกรรมการประเมินเพ่ือแจ้งวันประเมินฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการประเมินระดับ

สถาบันจะเป็นประธานคณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชามาก่อน 

4. ส่งโครงการเพ่ือขออนุมัติให้จัดโครงการและเบิกเงิน 

ขั้นดําเนินการ (Do) 

1. ประสานงานเรื่องการเดินทางของประธานผู้ประเมิน 

2. ประสานงานจองรถตู้รับ-ส่ง ผู้ประเมิน โดยจัดทําตารางเวลา/กําหนดการที่เก่ียวข้องกับรถให้กับ

พนักงานขับรถตู้เพ่ือเป็นข้อมูลในการทํางาน และขอเบอร์โทรศัพท์มือถือของพนักงานขับรถไว้ เพ่ือ

สะดวกในการติดต่อประสานงาน 

a. รับผู้ประเมินจากสนามบิน 

b. รับ-ส่ง คณะกรรมการในการรับประทานอาหารกลางวัน อาหารเย็น (แล้วแต่กรณี ซึ่งอาจมี

การเปลี่ยนแปลง) 

c. ส่งผู้ประเมินไปสนามบิน 

3. ประสานงานจองห้อง 

a. ห้องสําหรับคณะกรรมการประเมินทํางาน  

b. ห้องสําหรับการสัมภาษณ์ และห้องรอสัมภาษณ์ 

c. ห้องประชุมสําหรับฟังการนําเสนอการดําเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

d. ห้องประชุมสําหรับรับฟังผลประเมินฯ ทางวาจา 

4. ประสานงานเรื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในแต่ละห้อง 

5. ประสานงานเรื่องห้องพักผู้ประเมินที่มาจากต่างจังหวัด รวมทั้งขอผลไม้ไว้ในตู้เย็นทุกวัน 

6. ประสานงานเรื่องอาหารว่างสําหรับคณะกรรมการ และผู้รับการสัมภาษณ์ 

7. ประสานงานเรื่องอาหารกลางวัน อาจเป็นอาหารจากบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ หรือจัดเตรียมเอง

ตามความเหมาะสม 

8. ประสานงานจัดเตรียมของที่ระลึกสําหรับคณะกรรมการประเมินและผู้รับการสัมภาษณ์(จากภายนอก) 

9. ประสานงานกับคณะวิชาและหน่วยงาน ในการเข้าฟังการนําเสนอการดําเนินงานของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยและการรับฟังผลการประเมินฯ ทางวาจา 
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10. จัดเตรียมป้ายช่ือผู้บริหาร และช่ือผู้ประเมิน 

11. จัดทําเอกสารการลงทะเบียน 

a. ลงทะเบียนรับฟังการนําเสนอการดําเนินงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

b. ลงทะเบียนรับฟังผลการประเมินฯ ทางวาจา 

c. ลงทะเบียนการเข้ารับการสัมภาษณ์ 

12. ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่ ในการจัดเตรียมโต๊ะเก้าอ๊ีในแต่ละห้อง 

13. ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพ่ือถ่ายรูป 

14. จัดเตรียมเอกสารลงนามของคณะกรรมการประเมินฯ สําหรับประกอบเล่มรายงานผลการประเมิน

คณุภาพภายในระดับสถาบันฉบับสมบูรณ์ จํานวน 3 ฉบับ 

ขั้นตรวจสอบ (Check) 

ประเมินโครงการตามตัวช้ีวัดโครงการที่กําหนดไว้ โดยการจัดประชุมสรุปงานของบุคลากรภายใน

สํานักแผนฯ เพ่ือระดมสมองในการประเมินและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค  

ขั้นวางแผนเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไป (Action) 

 ประชุมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคร่วมกันเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังถัดไป เพ่ือ
ป้องกันการเกิดปัญหาซ้ําเดิม 
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การบริหารจัดการด้านการเงินของสํานักงาน 
 

การบันทึกข้อมูลงบประมาณ 
1. บันทึกข้อมูลงบประมาณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งไฟล์ควรสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงหัวหน้างานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการใช้งบประมาณ บางหน่วยงานอาจเปิด

ให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเปิดดูข้อมูลในไฟล์ได้ตลอดเวลา 

2. การบันทึกงบประมาณอาจมีรูปแบบความหลากหลายข้ึนกับลักษณะของหน่วยงาน ได้แก่ 

a. ระดับคณะวิชา  

i. ก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ นําข้อมูลการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

จากมติที่ประชุมของผู้บริหารคณะวิชา มาบันทึกตามแผนปฏิบัติการของคณะ

วิชาในไฟล์ Excel 

ii. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ นําข้อมูลการอนุมัติงบประมาณซึ่งผ่าน

การพิจารณาปรับแก้ไขจากผู้บริหารคณะวิชา มาบันทึกในไฟล์ที่ได้จัดทําไว้แล้ว

โดยเพ่ิมข้อมูลอีกช่องหน่ึงเป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

iii. เมื่อมีการเบิกงบประมาณ 

เมื่อมีการเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ ทําหน้าที่ช่วยเหลือและจัดการในการจัดทําใบ

ต้ังเบิก และทําการบันทึกข้อมูลจํานวนเงินที่เบิก ผู้รับผิดชอบ/ผู้เบิก วันที่เบิก 

และวันที่เคลียร์เงิน ให้ถูกต้อง ชัดเจน เพ่ือสามารถช่วยยํ้าเตือนผู้รับผิดชอบ

โครงการให้เคลียร์เงินตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

b. หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 

i. ก่อนได้รับอนุมัติงบประมาณ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ นําข้อมูลการเสนอขออนุมัติงบประมาณ

จากมติที่ประชุมของหน่วยงาน มาบันทึกตามหมวด โดยอาจแยก Sheet ดังน้ี 

 งบประมาณรวมท้ังหมดแยกตามหมวด 

 งบประมาณแยกตามโครงการ โดยมีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือให้

ข้อมูลถูกต้องตรงกัน 

ii. เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ 
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เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ นําข้อมูลการอนุมัติงบประมาณซึ่งผ่าน

การพิจารณาปรับแก้ไขจากผู้บริหาร มาบันทึกในไฟล์ที่ได้จัดทําไว้แล้วโดยเพ่ิม

ข้อมูลอีกช่องหน่ึงเป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  

iii. เมื่อมีการเบิกงบประมาณ 

เมื่อมีการเบิกงบประมาณมาใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน/เลขานุการ ทําหน้าที่ช่วยเหลือและจัดการในการจัดทําใบ

ต้ังเบิก และทําการบันทึกข้อมูลจํานวนเงินที่เบิก ผู้รับผิดชอบ/ผู้เบิก วันที่เบิก 

และวันที่เคลียร์เงิน ให้ถูกต้อง ชัดเจน อาจบันทึกข้อมูลงบประมาณแยก Sheet

ตามโครงการโดยแสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการน้ันๆ อย่างละเอียด 

ซึ่งต้องระบุเลขหมวดงบประมาณให้ถูกต้อง และทําการเช่ือมโยงข้อมูลตามเลข

หมวด และเพ่ิมช่องในการบันทึกการใช้งบเงินจริง และนํายอดรวมไปหักลบกับ 

Sheet ที่บันทึกงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวม เพ่ือสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไป

ตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับสํานักบริหารการเงินได้เป็นอย่างดี  
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ภาคผนวก 

 
 

 
 
 

การถอดบทเรียน (เล่าเรื่อง) 
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เทคนิคการติดต่อประสานงาน 

 

 การติดต่อด้วยตนเอง 
นางศิริพร  กุศลวงศ์ เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานอธิการบดี  

เมื่อมีผู้มาติดต่อที่สํานักงานอธิการบดี ต้องรีบเข้าไปทักทาย สวัสดี ด้วยใบหน้าที่ย้ิมแย้มแสดงถึงความ

เป็นมิตรไมตรี และสอบถามถึงความต้องการให้เราช่วยเหลือ จากน้ันจึงให้บริการตามที่เขาต้องการ เช่น 

ต้องการติดต่อ/พบอธิการบดี ก็จะติดต่อที่เลขานุการอธิการบดี(คุณกนกพร) สิ่งสําคญัคือ เมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อ

ต้องรีบเข้าไปทักทายสอบถามความต้องการก่อนที่เขาจะเป็นผู้เอ่ยปากถามเรา ซึ่งจะเป็นการสร้างความ

ประทับใจให้แก่ผู้เข้ารับบริการจากหน่วยงานของเรานั่นเอง  

นางธารใจ  ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 เน่ืองจากสํานักงานสภาฯ เป็นหน่วยงานที่มีกลุ่มผู้รับบริการท่ีค่อนข้างจําเพาะ ผู้รับบริการส่วนใหญ่ก็
จะเป็นคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ส่วนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยก็จะเป็นการติดต่อประสานงานกับ
สํานักงานอธิการบดีโดยตรง ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างและลาํดับของหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อาจมบ้ีางที่
บางหน่วยงานติดต่อประสานงานเพ่ือขอข้อมูลมายังสํานักงานสภาโดยตรง ซึ่งก็ไม่สามารถให้ข้อมูลกลับไปได้ 
เน่ืองจากต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากผู้บริหาร หรือสาํนักงานอธิการบดีก่อน จึงต้องใช้วิธีการแจ้งถึง
ลําดับขั้นตอนในการติดต่อขอรับข้อมูลที่ถูกต้องให้กับผู้รับบริการเป็นรายๆ ไป 
 
นางกรกนก  ใจส่วย เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานอธิการบดี 
 โดยหน้าที่แล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในหลายๆ 
เรื่อง ได้แก่ การติดต่อใช้รถ งานธุรการ การประสานงานซ่อมบํารุง จัดการด้านการเงิน งานนัดหมายของรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร (อาจารย์ ดร.ทวีวรรณ  ธารพิพัฒน์) ซึ่งก็อาจมีผิดพลาดบ้าง และหากมีงานเกี่ยวกับงาน
จดหมายเข้า – ออก ก็จะส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ (คณุสมกมล) หากมผีู้มาติดต่อขอพบรอง
อธิการบดี ก่อนอ่ืนต้องสอบถามว่า ได้ทําการนัดหมายล่วงหน้าไว้หรือไม่ หากไม่ได้นัดหมายไว้กับตนเอง ก็จะ
ขอให้รอสักครู่เพ่ือเรียนแจ้งกับรองอธิการบดีฯ ก่อน อีกส่วนหน่ึงก็จะเป็นผู้มาติดต่อเก่ียวกับงานสภา
มหาวิทยาลัยพายัพ ก็จะส่งต่องานให้กับเลขานุการสํานักงานสภาฯ (คุณธารใจ) หรือหากเป็นงานเก่ียวกับงาน
คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ ก็จะประสานงานกับผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ทศพล บุญศริิ 
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นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์

การติดต่อประสานงานจะแบ่งตามกลุ่มผู้เข้ามาติดต่อ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา ผู้ปกครอง และ

หน่วยงานทั่วไป ซึ่งวิธีการตอนรับก็จะแตกต่างกันไป ดังน้ี 

กลุ่มนักศึกษา ต้องสอบถามรายละเอียดให้ครบว่า ช่ืออะไร ต้องการอะไร  ต้องการติดต่อกับใคร 

เพราะมีบางครั้งนักศึกษาต้องการติดต่ออาจารย์แต่ไม่รู้จักหรือจําช่ืออาจารย์ไม่ได้ ก็จะแนะนําให้ไปดูข้อมูล 

รูปภาพที่บอร์ดของคณะฯ ก่อน  

กลุ่มอาจารย์ส่วนใหญ่จะเป็นการสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ ซึ่งช่วงหลังเพ่ือลดขั้นตอนการ

สอบถามจึงเปลี่ยนวิธีโดยการส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลทางไลน์ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกและ

รวดเร็วด้วย หากมีผู้มาติดต่อขอพบอาจารย์เราในฐานะเลขานุการคณะฯ ก็ถือเป็นด่านแรกในการติดต่อ

ประสานงาน จึงต้องขอข้อมูลจากผู้มาติดต่อให้ครบถ้วนเพ่ือให้อาจารย์หรือเจ้าของเรื่องติดต่อกลับ แต่หากเป็น

เรื่องสําคัญเร่งด่วนก็จะให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของอาจารย์ท่านน้ันๆ ไป   

กลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่จะติดต่อเรื่องปัญหาของลูก เราก็ต้องสวมวิญญาณคุณแม่ของเด็กๆ เพ่ือ

ช่วยให้ผู้ปกครองรู้สึกดีขึ้น เพราะบางท่านมาด้วยความรู้สึกห่อเห่ียวใจมาก ว่าทําไมลูกถึงไม่ต้ังใจเรียน ทําไม

ผลการเรียนถึงไม่ดี เราก็มีหน้าที่รับเรื่องไว้ด้วยความเห็นใจและส่งต่อข้อมูลให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา 

นายอรรถวิทย์  สุจินตวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 เมื่อมีผู้มาติดต่อสิ่งแรกที่เราต้องปฏิบัติ คือ เราต้องรีบเข้าไปสอบถามว่าเขาต้องการติดต่อใคร 

ต้องการอะไร เราจะสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้าง จากน้ันจึงอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่ออย่างเต็มที่ 

บางคร้ังหากมีจดหมายนํามาด้วย ก็จะช่วยดูรายละเอียดในจดหมายว่า ถึงใคร เช่น จดหมายเรียน คณบดีคณะ

นิเทศศาสตร์ ก็จะแนะนําให้เขาไปยื่นเร่ืองที่สํานักงานคณะนิเทศศาสตร์ แต่หากบางเร่ืองไม่ด่วนมาก็อาจจะ

ขอรับไว้และจะประสานงานให้เอง แต่หากเป็นเรื่องสําคัญก็จะแนะนําว่าต้องติดต่อใครอย่างไรบ้าง เช่น 

ต้องการติดต่อเก่ียวสถานีวิทยุ แต่จดหมายเรียน อธิการบดี ก็จะแนะนําให้นําจดหมายส่งที่สํานักงานอธิการบดี

ก่อน เพ่ือให้เป็นไปตามข้ันตอนที่ถูกต้อง ส่วนกรณีที่เราจะไปติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ก็จะต้องรู้ถึง

ธรรมชาติของหน่วยงานท่ีเรากําลังจะไปติดต่อ เช่น ติดต่อสํานักงานอธิการบดี ก็ต้องมีข้อมูลที่ละเอียดถูกต้อง 

ครบถ้วน จะขอท่านใดลงนามรับรอง หรือแม้กระทั่งการติดต่อหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือมาจัดรายการวิทยุ ก็จะใช้

วิธีการติดต่อด้วยจดหมาย เน้ือความในจดหมายต้องมีรายละเอียดชัดเจน ซึ่งหากเป็นเรื่องสําคัญมากก็จะนําส่ง

ด้วยตนเอง แต่หากเป็นจดหมายทั่วไปก็จะส่งผ่านไปรษณีย์ของหมาวิทยาลัย อาจมีปัญหาบ้างในเร่ืองของ

ระยะเวลา เทคนิค คือ การเตรียมข้อมูลให้เพียงพอ การเรียนรู้ธรรมชาติของหน่วยงานที่เราไปติดต่อ ก็จะช่วย

ให้การประสานงานน้ันง่ายขึ้น หากเป็นการติดต่อประสานงานเรื่องเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ก็ให้ใช้ข้อมูลแบบเดิม

ก็จะช่วยให้การประสานงานราบร่ืนขึ้นก็ถือเป็นอีกหน่ึงเทคนิคเหมือนกัน 
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นางจันทร์ฉาย  พรมสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่สํานักบริหารการเงิน 

 20 กว่าปีที่ผ่านมาที่ได้ทํางานที่ ม.พายัพ ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้ว ก็อยากจะแบ่งปันว่า การ

ติดต่อด้วยตนเองการที่เราจะให้บริการให้ประทับใจผู้รับน้ัน ก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่ คน

ที่มาติดต่อเราน้ันก็มาด้วยหลากหลายอารมณ์ สิ่งที่เราต้องทําคือ ต้ังรับให้ดีว่า เราควรจะเลือกให้บริการแต่ละ

คนอย่างไร ให้เกิดความประทับใจ สําหรับป้านีคิดว่าคุณสมบัติที่จะพิเศษนิดๆ สําหรับคนที่ให้บริการด้วย

ตนเองได้ดี 1. ปากม่อคอมื่น (พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน)  2. มือไม้อ่อน 3. หน้าไน่ ย้ิมแย้มแจ่มใส 4. มีใจ

บริการ ถ้าคนที่มีคุณลักษณะน้ีเป็นส่วนประกอบก็จะสร้างความประทับใจแรกพบได้ดีขึ้น โดยป้านีเองจะเอา

ตนเองไปน่ังในสถานการณ์นั้นตลอดเหมือนกันว่า เมื่อตนเองไปติดต่อ ระหว่าง 2 คนที่น่ังอยู่ คนหน่ึงหน้าเป็น

มิตร หน้าย้ิมแย้มดูเป็นกันเอง กับอีกคนน่ังหน้าบูดอยู่ตรงน้ัน บางทีอาจจะไม่ได้บูดเพราะอารมณ์ไม่ดี แต่

อาจจะเป็นเพราะบุคลิกของเขาอยู่แล้ว ถ้าเป็นเราจะเลือกเข้าไปใช้บริการกับใคร ป้านีก็มักจะเทียบตัวเองอยู่

เหมือนกัน บางทีเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ว่า ต้องไปติดต่อหน่วยงานราชการ สมมุตินะคะ ว่าเราต้องติดต่อใคร 

เข้าไปติดต่อตรงไหน เราต้องไปถามก่อน ยังไง ถ้าเลือกระหว่าง 2 คนน้ีเราก็ต้องเลือกติดต่อคนที่หน้าไน่ๆ 

อย่างถ้าเป็นเราจะให้บริการป้านีมีเทคนิคคือ จะใช้ one stop service ซี่งก็มี 2 stop เหมือนกัน คือ stop ไป

เลย  คือมาติดต่อแล้ว ไม่ได้เรื่องได้ราวเลย คือผลลัพธ์ออกมาไม่ค่อยประทับใจ น่ีคือ stop หยุดไปเลย  แต่ 

stop service อีกอย่างหน่ึงที่ป้านีนํามาใช้ก็คือ เราจะทําทุกอย่างให้มันจบในที่เดียว อย่างเช่นว่า ผู้ปกครองมา

ติดต่อ ที่หน้าเคาน์เตอร์น่ีเขาอาจจะต้องไปติดต่อหลายที่ ทั้งงานหอพักบ้าง งานทุนบ้าง ซึ่งบางทีถ้าเราไม่เน้น  

one stop service เราก็ต้องบอกให้เขาไปติดต่อหลายที่เช่น ว่า หลังจากน้ีคุณแม่ต้องไปติดต่อที่งานทุน คุณ

แม่ต้องขี่รถ ลอดอุโมงค์ไปติดต่อที่หอพักนะ แต่สําหรับป้านี จะใช้วิธีการโทรติดต่อว่า เอาอย่างน้ีไหม เป็นอย่าง

น้ี ถ้าไปติดต่อทุนต้องเตรียมเอกสารบ้าง คือให้มันจบตรงน้ีเลย ซึ่งการทํางานที่ผ่านมาก็ได้รับคําช่ืนชมจาก

ภายนอก มีคนหน่ึงที่ลูกเขาเรียนอยู่ที่น่ี บริการลูกและแม่ ทําโดยไม่ได้คิดอะไร ก็บริการไป แต่เขาประทับใจ 

จนเขาอยู่เมืองนอกก็ส่งของมาให้ การที่เราทําไปก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะตอบแทนอะไรมาให้ เราแต่เพียงทําหน้าที่

ให้ดีที่สุด 
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 การติดต่อทางโทรศัพท ์

นางศิริพร กุศลวงศ์  เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานอธิการบดี 
การรับสายโทรศัพท์ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน บางทีเราอาจจะกําลังยุ่ง เราก็ต้องพักมา

รับสายก่อน และรับสายด้วยนํ้าเสียงที่ไพเราะ เป็นมิตร โดยส่วนตัวจะรับสายด้วยคําว่า  “สวัสดีเจ้า มีอะไรให้

ช่วยไหม หรือว่า ถามไปว่า ติดต่อเรื่องอะไร” แบบหวานๆ นํ้าเสียงเพราะๆ ให้คนปลายสายรับรู้ถึงมิตรไมตรี 

ถ้าเราช่วยได้ก็ช่วย แต่ถ้ามีบางงานที่ช่วยไม่ได้ ก็จะแนะนําว่า ต้องไปติดต่อใคร หน่วยงานไหน ก็อาจจะโอน

สายไปให้  

คุณธารใจ  ณ เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีข้อมูลสําคัญมาก ก็จะต้องมีวิธีการในการอธิบายข้ันตอนในการขอข้อมูลให้

ผู้รับบริการเข้าใจว่า “เน่ืองจากเป็นข้อมูลสําคัญ ควรจะมีการทําจดหมายอย่างเป็นทางการส่งมาเพ่ือเป็น

หลักฐานซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากผู้อํานวยการสํานักงานฯ ก่อน ซึ่งบางกรณีสามารถทําสําเนาส่งที่พ่ีแดง

ก่อนก็ได้ เพ่ือพ่ีแดงจะได้จัดเตรียมข้อมูลรอไว้ หากผู้อํานวยการพิจารณาแล้วอนุมัติให้ดําเนินการได้ พ่ีแดงก็จะ

ทําการส่งข้อมูลให้ทันที” กรณีที่ต้องติดต่อกับคณะกรรมการสภาฯ เราต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อม บางข้อมูล

อาจไม่เก่ียวกับเรื่องที่ติดต่อ แต่ก็ต้องเตรียมเผื่อไว้ เพราะหากมีคําถามก็จะสามารถตอบได้ทันที เพราะหากเกิด

ข้อผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องใหญ่มาก จนบางครั้งก็ทําให้เกิดความท้อแท้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็ต้องพยายามทํา

ให้ดีที่สุด สิ่งสําคัญอีกอย่าง คือ ต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยของคณะกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือปรับวิธีการ

ประสานงานให้เหมาะสมกับแต่ละท่าน บางครั้งก็ต้องหายใจลึกๆ และรับคําไว้ก่อน  

คุณกรกนก ใจส่วย เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานอธิการบดี 

 การประสานงานทางโทรศัพท์ ส่วนใหญ่จะเก่ียวกับเรื่องการจองรถ การจองต๋ัวเคร่ืองบิน ซึ่งอาจเกิด

ข้อผิดพลาดในการสื่อสารบ้าง เราก็ต้องรับผิดไป แล้วก็แก้ไขในส่วนที่เรารับผิดชอบ โดยพยายามทําให้ถูกต้อง

และมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ส่วนการติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์ ก็มักเกิดข้อผิดพลาดจึงแก้ไขโดยการ

โทรศัพท์สอบถามวันที่นัดหมายอีกครั้ง เพราะมีการเลื่อนเวลาหลายคร้ัง มีเทคนิคคือ ใช้วิธีการจด ยืนยัน และ

หากมีงานวันพรุ่งน้ี วันน้ีก็ต้องตรวจสอบ ทบทวนรายละเอียดที่ต้องทํา ต้องเตรียมอะไรบ้าง ส่วนการ

ประสานงานเร่ืองการจัดเตรียมอาหาร ก็เกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับลําดับการลงอาหารบนโต๊ะอาหาร จึงแก้ไข

โดยการอยู่ประจําโต๊ะอาหารทุกคร้ัง   
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คุณอัญญรัตน์ ไชยศิริ เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์  

 การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ การติดต่อส่วนใหญ่เป็นการสอบถามข้อมูล การยืนยันวันประชุม 

หากมีรายละเอียดเยอะก็จะใช้วิธีการจดบันทึก วันเวลา สถานที่ ไว้ในกระดาษและส่งให้กับผู้เก่ียวข้อง โดยควร

มีพยานรู้เห็นว่าได้ส่งข้อมูลให้เรียบร้อยแลว้ ด้วยเทคโนโลยีสมัยน้ีก็จะถา่ยภาพส่งทางไลน์กลุ่ม ซึ่งช่วยในการ

ติดตามได้ด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบ  ส่วนการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกก็เป็นการติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 

การยืนยันการนัดหมาย ให้รายละเอียดการประชุม หรือการติดต่อกับหน่วยงานราชการซึ่งอาจใช้เทคนิคหาก

ต้องติดต่อกับผู้ชายก็ให้ผู้หญิงเป็นคนติดต่อ หากต้องการติดต่อกับผู้หญิงก็ให้ผู้ชายเป็นคนติดต่อ เพราะการ

สลับเพศคุยช่วยลดความรุนแรงในการสนทนาได้เป็นอย่างดี 

คุณอรรถวิทย์ สุจินตวงษ์ เจ้าหน้าที่ประจําสถานีวิทยุกระจายเสียง 

 อันดับแรกเมื่อได้ยินเสียงโทรศัพท์จะย้ิมก่อน เมื่อเราย้ิมเสยีงที่ออกไปก็จะเป็นมิตรกับทุกคน ใครจะ

โทรมาไม่สําคญัย้ิมไว้ก่อน รบัเสร็จก็แนะนาํช่ือ นามสกุล ช่ือสถานที่ที่เราอยู่ เผื่อว่าเขาโทรมาจะได้รู้ว่า เขาโทร

มาถูกที่ไหม เช่น สวัสดีคับสถานีวิทยุ... อรรถวิทย์รับสาย หากเป็นเรื่องสําคัญก็จะขอให้ส่งจดหมาย

อิเล็คทรอนิกสม์าเพ่ือเป็นหลักฐานในการทาํงานด้วย เช่น การนัดหมาย/นัดวันเวลาในการออกอากาศ การนํา

นักศึกษามาศึกษาดูงาน เมื่อได้รายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็จะบันทึกลงปฏิทินสว่นตัว และแจง้ผู้เก่ียวข้อง

รวมทั้งลงบันทึกรายละเอียดการประชุมลงกระดานให้ทุกคนเห็นได้ชัดเจน ส่วนการติดต่อกับหน่วยงาน

ภายนอกเราก็ต้องย้ิมก่อนจะกดเบอร์โทรฯ เหมือนกัน ซึ่งเราก็ไม่ทราบหรอกว่าอีกฝั่งหน่ึงจะยุ่งอยุ่หรือไม่ หาก

เขาพูดแบบไม่เป็นมิตรกลับมา เราก็จะย้ิมสูไ้ว้แล้วบอกว่า ไม่เป็นไร โอกาสหน้าจะติดต่อกลับมาใหม ่หากมีการ

ติดต่อมาผิดหน่วยงานซึ่งต้องมีการโอนสายโทรศัพท์ เรากจ็ะทําการโอนสายให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ซึ่ง

เทคนิคที่สําคญัคือ ย้ิมไว้ 

คุณจันทรฉ์าย พรมสวัสด์ิ เจ้าหน้าที่สํานักบริหารการเงิน 

ก็คิดเหมือนกันว่าแม้จะไม่เห็นหน้ากัน แต่นํ้าเสียงสามารถบ่งบอกได้ว่า คนใช้บริการเรา หรือคน

ให้บริการเราอยู่ในภาวะอารมณ์ประมาณไหน แมจ้ะไม่เห็นหน้า แต่สําเนียงที่เราพูดออกไป นํ้าเสียงจะบ่งบอก

อารมณ์ได้เลย มีบ้างเหมือนกันนะ ต้องนับ 1 – 10 บางทีต้องเดินออกไปข้างหลัง บอกให้รอแป๊บนึง แล้วพัก

ถอนหายใจก่อน แล้วกลับมาคุยโทรศัพท์ใหม่ ซึ่งอยู่ตรงหน้าเคาน์เตอร์น่ีจะต้องรับสายบ่อย ก็จะเน้นการ

ให้บริการ one stop service เหมือนกัน มอีะไรเราจะประสานให้ เด๋ียวจะโทรกลับ ขอเบอร์ติดต่อไว้ เพราะ

บางครั้งการตอบคําถามที่เขาขอมา มันอาจจะไม่ได้จบตรงที่เรา อาจจะต้องเป็นผู้อ่ืนที่ต้องมาให้ข้อมูล เราก็จะ

รับเรื่องไว้แล้ว โทรกลับ ซึ่งทีป้่านียึดปฏิบัติมาตลอดคือ จะต้องทําให้จบภายในวันน้ัน ไม่มีการข้ามวัน แม้จะได้

เรื่องเป็นผลทางบวก ทางลบก็ตาม ต้องโทรไปแจ้งให้เขาทราบ ยกตัวอย่างคือ มีผู้ปกครองมาจากภาคใต้ ต้อง

ขอรับเอกสารสําหรับการเบิกจ่ายของบุตร อีก  3 วันจะหมดกําหนด วันน้ันต้องรีบส่งใบเสร็จพร้อมเอกสารไป
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ให้ที่ยะลา ป้านีก็ส่งเอกสารไปให้ โดยใช้ทุนส่วนตัว 20-30 บาท ก็ไม่เป็นไร ส่งเอกสารไปให้เขาทันเวลา เราก็

สบายใจเมื่องานสําเร็จ ซึ่งจรงิๆ แล้วงานที่เก่ียวกับนักศึกษาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของป้านีเพราะงานป้านี

เป็นการรับ ส่ง เงินภายใน แต่บังเอิญตอนเขาติดต่อมาป้านีรับเรื่องพอดี ก็เลยได้ช่วยประสานให้ สิ่งหน่ึงที่ป้านี

ทําตลอดคือ ป้านีจะไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง ถ้าป้านีทําได้ตอนนั้น ป้านีจะทําเลยทันที ถา้ไม่ยุ่งมาก จะทําเลย 

เพราะถ้าเราทําจบเป็นงานๆ เราก็จะได้ไม่ต้องมาจดบันทึกว่าต้องทําอะไรอีกแล้ว ก็จะได้เก็บงานเก็บเอกสาร

เป็นงานๆ ไปเลย 
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เทคนิคการจัดการงานสารบรรณ 

 

การรับจดหมายเข้าภายใน  

คุณสุพิศ ควรสมาคม เจ้าหน้าที่งานนิติการ 

 บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft excel ที่ใช้แชร์ไว้บน Dropbox  

เพ่ือการใช้งานร่วมกัน ทํางานแทนกันได้ 

คุณสมกมล ตรงัรัฐพิทย์ เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 

แบ่งเอกสารออกเป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. จดหมายจากหน่วยงานภายใน (ยกเว้นคณะวิชา สํานักบริหารการเงิน งานนิติการ งานทรัพยากร

บุคคล) 

รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี 

2. เอกสารจากคณะวิชา ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายวิชาการ ก่อนบันทึกเข้าระบบ เพ่ือนําเรียน

อธิการบดี 

จดหมายจากคณะวิชา → ฝา่ยวิชาการ → รับเข้า → รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → 

อธิการบดี 

3. แฟ้มเอกสารจาก สํานักบริหารการเงิน นิติการ และบุคคล ให้นําเสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

โดยไม่มีการบันทึกเข้าระบบ   

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร → อธิการบดี 

การบันทึกการรับเข้า  

บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยระบบที่พัฒนาด้วย Microsoft Access ที่รันตามเลขที่

จดหมายออกของหน่วยงานภายใน เน่ืองจากสามารถตรวจสอบได้ กรอกเน้ือเรื่องแบบย่อ เพ่ือให้ง่าย

ต่อการสอบถาม ติดตาม 

 

คุณมรกต ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

บันทึกข้อมูลจดหมายเข้าภายในด้วยการเขียนบนสมุด โดยมีรายละเอียดคือ เวลา วันที่ เรื่อง ใสแ่ฟ้ม

ให้ผู้อํานวยการพิจารณา หลงัการพิจารณาส่งต่อให้กับผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  
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คุณอัญญรัตน์  ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร ์

บันทึกจดหมายเข้าภายในด้วยโปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในไฟล์จดหมายเข้าแต่แยกเป็น sheet 

จดหมายเข้าภายใน แชร์ไว้บน Dropbox เพ่ือการใช้งานร่วมกัน มีตู้ไฟลจ์ัดเก็บเอกสาร 3 ตู้ คือ  

A จดหมายเข้าภายใน แยกตามหน่วยงานซ่ึงที่บ่อยที่สุดได้แก่ วิชาการ สํานักงานอธิการบดี 

วิจัย ประกันคุณภาพ สําหรับจากคณะจะมีการแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์ ไลน์ ส่วนใหญ่ไม่มา

เป็นเอกสาร  

B จดหมายเข้าภายนอก  

C เอกสารประกันคุณภาพ แยกแฟ้มเป็นองค์ประกอบที่ 1 ถึง 7  

 

จัดเก็บเฉพาะเอกสารที่อ้างอิงถึงอาจารย์ และเอกสารที่สาํคัญของQA เช่นการเชิญเป็นวิทยากร แต่

หากเป็นเอกสารเชิญเข้าร่วมงาน จะเคลียร์เป็นปี จะเก็บเฉพาะที่ต้องอ้างอิง 3 ปี 5 ปี อาจารย์ในคณะจะทราบ

ถึงเอกสารในตู้ A B C มีการสร้างโฟลเดอร์คณะซึ่งแยกไฟล์เป็นปีๆ เน้นการทํางานผ่านไฟล์ ไม่เน้นเก็บเอกสาร

จะเก็บเฉพาะไฟล์ pdf สําหรบัการอ้างอิงการประกันคุณภาพการศึกษา 
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เทคนิคการจดบันทึกรายงานการประชุม 

 
นางสุพัตรา ปุสุรินทร์คํา เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 
 ประสบการณ์การจดบันทึกการประชุมเร่ิมจากการเป็นเลขานุการ นับแต่ทํางานในสํานักวิจัย โดย
ได้รับมอบหมายให้เป็นเลขานุการการประชุมมาโดยตลอด เคล็ดลับการจดบันทึกการประชุมน้ัน โดยส่วนตัว
เริ่มจากการรู้ถึงหัวข้อหรือเรื่องที่จะประชุมก่อน ในการจดบันทึกของตนน้ัน จะมีหลักปฏิบัติ ดังน้ี 

1. จะไม่จดทุกคําพูดขององค์ประชุม แต่จดเป็นคํา ๆ ที่อาจเป็นศัพท์ง่าย ๆ ที่ตนเองสามารถอ่าน
แล้วเข้าใจ 

2. มีการใช้สัญลักษณ์ หรือตัวย่อ หรือแมแ้ต่ชวเลข แต่ก็อาจจะไม่ถูกต้องตามหลักชวเลขเสียทีเดียว  
เมื่อถึงเวลาสรุปรายงาน ส่วนสําคัญคือ หากเป็นหลักทางวิชาการ หรือมีศัพท์ทางเทคนิคเฉพาะ ซึ่ง

ต้องใช้ศัพท์ให้ถูกต้อง เป็นทางการ ก็ต้องมาเรียบเรียงให้ถูกต้อง 
รายงานบางเรื่องหากมีเรื่องของเง่ือนเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง ก็ต้องพยายามเรียบเรียงลําดับความสําคัญ 

หรือลําดับเหตุการณ์ให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม
อาจร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนมีการบรรยาย หรือให้ข้อมูลที่หลากหลาย หรือมีการใส่อารมณ์ร่วม ดังน้ัน 
เมื่อถึงเวลาจัดทํารายงานสรุป ก็ต้องมาลําดับเรียบเรียงข้อมูลให้เหมาะสม เพ่ือให้สามารถอ่านเข้าใจง่าย 

นอกจากน้ี หากการประชุมกรรมการชุดน้ัน ๆ เป็นการประชุมที่มักจัดขึ้นบ่อยครั้ง และมีเน้ือหาหลัก 
คล้ายคลึงกันในแต่ละครั้ง ก็อาจอาศัยการนําสําเนารายงานคร้ังก่อนมาใช้บางส่วนบางตอน แล้วจึงมาเพ่ิม
เน้ือหารายละเอียดที่มีการอภิปรายในการประชุมครั้งใหม่เข้าไป เพ่ือให้ได้รูปแบบเดียวกัน และช่วย
ประหยัดเวลาการจัดทํารายงานการประชุม  

 
นางสาวสิริรัตน์ พงษ์สงวน เจ้าหน้าที่งานทรัพยากรบุคคล 
 อย่างที่หลายท่านทราบ โดยส่วนตัวตนเองก็จะมีส่วนร่วมในการประชุม ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่
เลขานุการจดบันทึกการประชุม ซึ่งหลายคร้ังผู้เข้าร่วมประชุมก็จะมีการถ่ายทอดตามลักษณะเฉพาะของแต่ละ
คน ซึ่งโดยส่วนตัวน้ัน ในการประชุมโดยส่วนใหญ่ ตนจะรู้ประเด็นหรือวาระการประชุมมาก่อน จึงรู้ว่าหัวข้อที่
จะมีการอภิปรายมีเรื่องใดบ้าง ดังน้ันเมื่อเข้าร่วมรับฟังการประชุมก็จะใช้วิธีพยายามฟังเพ่ือจับประเด็นสิ่งที่ 
ผู้ร่วมประชุมกําลังอภิปราย หรือบรรยาย เพราะหลายคร้ังผู้เข้าร่วมประชุมก็อาจจะมีการพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้
เก่ียวข้องกับหัวข้อที่กําลังหารือกันอยู่ ดังน้ัน ส่วนใดที่ฟังแล้วเห็นว่าไม่ใช่สาระสําคัญ หรือไม่มีความเก่ียวโยง
กับเน้ือหาการประชุม อันจะนํามาสู่การสรุปผลบางครั้งก็จะพิจารณาตัดส่วนที่ไม่เก่ียวข้องน้ันออก เหมือนกับที่
คุณสุพัตรา ปุสุรินทร์คํา กล่าว คือเราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่ผู้เข้าประชุมจะมีการบรรยายโดยใช้อารมณ์ร่วม หรือ
สิ่งที่บรรยายมาน้ันมีบางส่วนบางตอนที่ไม่ใช่เน้ือหาสาระ ก็จะอาศัยการฟังแล้วปล่อยให้ผู้ประชุมบรรยายไป 
โดยพยายามหาคําที่เป็น keyword ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อการประชุม จากน้ันจึงจับใจความท่ีผู้ประชุมกําลังพูด
ถึง แล้วจึงพยายามเก็บรายละเอียดที่เป็นเหตุเป็นผลร่วมกับหัวข้อการประชุมน้ันเป็นหลัก ซึ่งในส่วนน้ีอาจต้อง
อาศัยประสบการณ์ส่วนตัวเข้าช่วย 
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 บางครั้งก็ไม่อาจจดบันทึกได้ทุกคําพูด เน่ืองจากผู้เข้าประชุมแต่ละท่านก็จะมี style หรือระดับ
ความเร็วในการพูดแตกต่างกัน (บางท่านพูดเร็วมาก บางท่านพูดช้าแต่อาจไม่มีเน้ือหาใจความสําคัญที่ต้องการ) 
หลายคร้ังจะอาศัยการใช้อักษรย่อที่ตัวเราสามารถเข้าใจได้เองมาช่วยในการบันทึก เช่น คําว่า “เปลี่ยนแปลง” 
ก็จะใช้อักษรย่อเป็น “ปป.” คําว่า “กฎหมาย” เป็น “กม.” เป็นต้น  
 กรณีที่มีคําศัพท์เทคนิค ซึ่งบางคร้ังเราก็ไม่ทราบถึงคําที่ถูกต้องชัดเจน หรือช่ือเต็มของศัพท์น้ัน ก็จะ
อาศัยจดเป็นคําๆ ที่พอจับความได้ แล้วอาศัยการสืบค้นจาก website เช่น  google หรือบางคร้ังก็อาศัยการ
สอบถามผู้รู้หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ โดยตรงว่า เราควรใช้ศัพท์ หรือบันทึกช่ือเฉพาะน้ันว่าอย่างไร  
 นอกจากน้ี รูปแบบรายงานของตนเองน้ันจะมีลักษณะเฉพาะอีกประการหน่ึง คือ ในการจัดทําตัว
รายงานสรุป นอกเหนือจากที่จะมีการสรุปเรื่องของวาระต่าง ๆ ลงไปเลยน้ัน เน้ือหาก่อนหน้าการสรุปวาระ  
ตนจะทํากรอบข้อความไว้หน่ึงกรอบ ซึ่งในกรอบข้อความน้ันจะเป็นข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยที่เกิดจากการ
อภิปรายหรือบรรยายของผู้เข้าร่วมประชุม เพ่ือให้ผู้ที่อ่านรายงานการประชุมสามารถทราบหรือรู้สึกได้ว่า ใน
ระหว่างที่มีการประชุมเร่ืองน้ัน ๆ มีการพูดหรือการอภิปรายรายละเอียดอะไรที่เก่ียวข้อง จนกระทั่งนํามาซึ่ง
สรุปมติหรือผลการประชุมในวาระนั้น ๆ บ้าง แต่ข้อความท่ีระบุในกรอบข้อความน้ันจะผ่านการขัดเกลาถ้อยคํา
และกลั่นกรองเน้ือหาโดยดึงรายละเอียดสําคัญ ๆ จากการอภิปรายมาแล้ว เน่ืองจากบางคร้ังรายละเอียด
ปลีกย่อยเหล่าน้ีก็อาจจะเป็นเรื่องซ่อนเร้นที่ไม่จําเป็นต้องมีการระบุในมติซึ่งสรุปก็ได้ 
 ทั้งน้ี ในการทํารายงานการประชุมของตนเองเพ่ือเสนอประธานหรือผู้มีอํานาจลงนามมติการประชุม
น้ัน ตนจะแยกเอกสารผลการประชุมออกเป็น 2 ส่วน คือ  

เอกสารส่วนแรกเป็นรายงานการประชุม ซึ่งจะมีเน้ือหาดังที่กล่าวมาคือ มีการระบุรายละเอียดการ
ประชุม มีกรอบข้อความท่ีเกิดการจากการอภิปรายหัวข้อการประชุม และมีมติหรือสรุปข้อคิดเห็นแต่ละวาระ
การประชุมกํากับในตอนท้าย ซึ่งเอกสารส่วนแรกน้ีตนจะเป็นผู้ลงนามกํากับเป็นหลักฐานในฐานะของผู้จด
บันทึกการประชุม  

เอกสารส่วนที่สอง เป็นบันทึกข้อความซึ่งจะดึงมาเฉพาะมติหรือข้อสรุปที่ได้จากการประชุมซึ่งตน
บรรจุไว้ในรายงานการประชุมน้ัน อันเป็นสว่นสําคัญที่ต้องนําเสนอต่อผู้มีอํานาจลงนามพิจารณาผลการประชุม
น้ัน ๆ เช่น อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ เป็นต้น ทั้งน้ี หากว่าผู้มีอํานาจลงนามกํากับมติการ
ประชุมน้ันต้องการทราบรายละเอียดจากการหารือในที่ประชุม ก็จะสามารถกลับมาอ่านได้จากตัวรายงานการ
ประชุมซึ่งคือเอกสารส่วนแรกน่ันเอง 

ทั้งน้ี ในการประชุมแต่ละครั้ง ตนมักอาศัยความสะดวกในการจดบันทึกด้วยการใช้ดินสอ แทนการใช้
ปากกา เพ่ือว่าเมื่อมีการเขียนคําผิดไป ก็จะได้สามารถลบได้ง่ายแล้วเขียนใหม่ เพราะโดยส่วนตัวเคยใช้ปากกา
แล้ว เมื่อต้องเขียนใหม่หรือแก้ไขจะทํายากกว่า อาจต้องขีดทับ บางคร้ังขีดทับขีดฆ่ามากมาย ก็ทําให้ไม่น่าอ่าน 
เวลากลับมาอ่านภายหลังเพ่ือจะทําสรุปก็อาจสับสน เทคนิคอีกประการหน่ึงคือ ตนจะพยายามนําปากกาที่มี
สีสันเข้าประชุมด้วย เมื่อจดบันทึกเน้ือหารายละเอียดต่าง ๆ ด้วยดินสอลงไปแล้ว หากพบว่าหรือหากมีประเด็น
ใดที่คณะกรรมการให้ความสําคัญหรือเน้นยํ้า หรือมอบหมายให้มีการดําเนินการต่อภายหลังจากการประชุม 
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ตนก็จะใช้ปากกาที่มีสีสันต่าง ๆ ช่วยเน้นคํา โดยอาจจะเป็นการขีดเส้นใต้กํากับ หรือใส่สัญลักษณ์ วาด
ภาพประกอบที่เข้าใจง่ายลงไปด้วย 

 
นางวัชรินทร์ พรหมเทศน์ เจา้หน้าที่สํานักบริหารการเงิน 
 การปฏิบัติงานเร่ิมงานจากการทําบัญชีมาก่อน แล้วจึงมาทําหน้าที่เลขานุการ จุดเร่ิมต้นของการเป็น 
ผู้มีประสบการณ์การจดบันทึกการประชุมเริ่มจากการเป็นคนชอบอ่านรายงานการประชุม โดยตนอาศัย 
ความเป็นคนรักการอ่าน สั่งสมประสบการณ์จากการได้อ่านรายงานการประชุมแต่ละรูปแบบบ่อยคร้ัง แล้ว
จดจําหรือนําเทคนิคที่ได้จากการจดบันทึกของผู้บันทึกรายงานการประชุมแต่ละท่านมาประยุกต์เป็นรูปแบบ
การจดบันทึกการประชุมของตนเอง  
 สิ่งที่คล้ายคลึงกับสองท่านที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือ โดยส่วนใหญ่ตนจะรู้ถึงหัวข้อหรือวาระที่จะมีการ
ประชุมหารือกันก่อน ว่าจะมีการประชุมเพ่ือหาข้อสรุปหรือข้อยุติเรื่องใด ดังน้ันเมื่อเข้าร่วมประชุมก็จะ
พยายามจับใจความสําคัญที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมน้ันไว้ แล้วจึงบันทึก แต่ตนจะจดไว้ด้วยว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมท่านใดพูดหรือเสนอความคิดเห็นเรื่องอะไร แต่ในตัวรายงานการประชุมที่จัดพิมพ์จะไม่มีการพิมพ์ช่ือ 
ผู้พูดในประเด็นต่างๆ ลงไป  
 สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่ตนมักจะระมัดระวังในการจัดทํารายงานการประชุมคือ การพาดพิงบุคคลที่
สาม ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลเสียหายตามมาได้ ตนก็จะใช้วิธีบันทึกเป็นคําย่อที่เข้าใจเอง และจัดพิมพ์เฉพาะส่วน
สําคัญลงไป โดยไม่กล่าวพาดพิงบุคคลใด นอกจากน้ี ตนจะระมัดระวังเก่ียวกับการเก็บเป็นความลับ จะไม่มี
การนําไปบอกต่อภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 
  อีกประเด็นที่ตนคิดว่าหลายท่านเคยประสบคือ ในการประชุมบางคร้ัง ผู้เข้าร่วมประชุมก็อาจจะมีการ
อภิปรายหรือถกเถียงในประเด็นที่ไม่เรียงลําดับตามวาระการประชุมครั้งน้ันๆ เน่ืองจากบางวาระก็อาจมีเน้ือหา
คาบเก่ียวเช่ือมโยงกันได้ ดังน้ัน ตนก็จะจดบันทึกรายละเอียดสําคัญๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยคัดเลือกเน้ือหาไปบรรจุ
ในแต่ละวาระให้ครบถ้วนถูกต้อง 
 ตนจะค่อนข้างให้ความสําคญักับแบบฟอร์ม รูปแบบการจัดพิมพ์ และคําผดิ หากศัพท์หรอืคําเทคนิค
เฉพาะใดที่ไม่เข้าใจ ก็จะสืบคน้ทั้งจาก website และ พจนานุกรม และ/หรือสอบถามผูรู้้เรื่องน้ันๆ เพ่ือจะได้
บันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง 
 ในกรณีที่ตนเห็นว่ามีการพูดคุยหารือในที่ประชุมในรายละเอียดที่อาจไม่ใช่สาระสําคัญ ตนก็จะจด
บันทึกไว้ แต่จะอาศัยการจัดพิมพ์ในรายงานการประชุมโดยใช้คําว่า "มีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง" แทนที่จะ
ใส่รายละเอียดซึ่งเห็นแล้วว่ามิได้เป็นส่วนสําคัญของเนื้อหาการประชุมลงไป 
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อาจารย์สุภา พูนผล หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 หลายคร้ังคนทั่วไปมักคาดหวังว่าการเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยจะต้องเป็นผู้รู้และเช่ียวชาญในการ
บันทึกถ้อยคําการประชุมต่างๆ แต่ในทางปฏิบัติตนก็ต้องอาศัยการสืบค้นข้อมูลหรือการสืบค้นคําศัพท์ที่
เหมาะสมก่อนจัดพิมพ์รายงานการประชุมเช่นกัน เช่น การสืบค้นเก่ียวกับระเบียบที่เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ 
ซึ่งหากเป็นหน่วยงานราชการก็จะมีรูปแบบหรือคําเฉพาะที่ ต้องใช้ให้ถูกต้อง เช่น กรณีของผู้ที่ เป็น
คณะกรรมการการประชุมน้ัน ๆ ให้ใช้คําว่า “ผู้มาประชุม” และ “ผู้ไม่มาประชุม” แต่หากเป็นผู้ที่ถูกเชิญให้
มาร่วมประชุม แต่ไม่ได้มีฐานะเป็นคณะกรรมการในองค์ประชุมน้ัน ก็ต้องใช้คําว่า “ผู้เข้าร่วมประชุม” เป็นต้น 
แต่ด้วยมหาวิทยาลัยพายัพเป็นองค์กรเอกชนกอาจมีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเก่ียวกับรูปแบบหรือการใช้
ศัพท์เพ่ือจัดทํารายงานการประชุมอยู่บ้าง 
  สําหรับตนเองน้ัน จุดเริ่มต้นของประสบการณ์การเป็นเลขานุการการประชุมเริ่มจากช่วงปีแรกที่เข้า
มาทํางานในมหาวิทยาลัยพายัพใหม่ ๆ ด้วยความเป็นเด็กใหม่ ผู้บริหารและผู้ใหญ่ในคณะจึงมักมอบหมายให้
เป็นผู้จดรายงานการประชุมบ่อยคร้ัง แรกเริ่มใช้วิธีการบันทึกเสียง แล้วจึงมาเปิดฟังย้อนหลังเพ่ือจัดทํารายงาน 
แต่ด้วยเห็นว่าค่อนข้างเสียเวลา จึงเริ่มเปลี่ยนมาเป็นการพยายามฟังเพ่ือจับใจความและจดบันทึก จากน้ันจึง
ทําสรุปประเด็นเพ่ือจัดพิมพ์รายงาน 
 ทั้งน้ี ตนมีเทคนิคการสรุปประเด็นด้วยการใช้หลักการสื่อสาร 5 W (Who What Where When 
Why) 1 H (How) ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอย่างไร จะช่วยให้ได้สาระครบถ้วน 
 สิ่งหน่ึงที่ตนอาจต่างจากผู้ร่วมถอดความรู้ท่านอ่ืนคือ หลายท่านมักทราบวาระการประชุมล่วงหน้าว่า
จะมีการถกอภิปรายในที่ประชุมเรื่องใดอย่างไรบ้าง แต่สําหรับตนเองน้ันหลายคร้ังไม่ทราบที่มาที่ไปหรือวาระ
การประชุมที่แน่นอนล่วงหน้ามาก่อน ก็ต้องจดบันทึกเน้ือหาอย่างละเอียดในที่ประชุม แล้วนํามาสรุปเน้ือหา
โดยรวม ตลอดจนเรียบเรียงลําดับเน้ือหาให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันใหม่ และพยายามปรับถ้อยคําที่จด
บันทึกมานั้นให้เป็นภาษาเขียนที่ถูกต้อง 
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เทคนิคการจัดการโครงการ/กิจกรรม/การประชุม 

 
คุณธารใจ  ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้เข้าร่วมการประชุม ถือเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงเป็นอันดับแรก เพ่ือสามารถวางแผนในการ

ต้อนรับหรือการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด เน่ืองจากงานหลักของพ่ีเป็นการจัดประชุม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายภาคส่วน ได้แก่ 

คณะกรรมการจากการแต่งต้ังโดย สกอ. ตัวแทนจากคณะกรรมการสภาคริสตจักร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย  

โดยแบ่งการประชุมเป็น การประชุมสามัญและการประชุมวิสามัญ การประชุมสามัญ จะมีการกําหนดแผนการ

ประชุมไว้อย่างชัดเจนต้ังแต่ต้นปี แบ่งเป็น 4 ครั้งต่อปี ส่วนการประชุมวิสามัญจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีวาระแร่ง

ด่วน หรือเรื่องสําคัญเท่าน้ัน โดยจะกําหนดวาระการประชุมจากการประชุมสามัญ 

 การจัดประชุมเริ่มจากการเตรียมระเบียบวาระการประชุม โดย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เป็นผู้กําหนดวาระโดยการรวบรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ โดยสํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางในการ

รวบรวมข้อมูล และส่งข้อมูลให้พ่ีเป็นผู้ร่างวาระการประชุม เมื่อได้วาระการประชุมฉบับร่างพ่ีจึงส่งร่างวาระ

ให้กับผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ เป็นผู้ตรวจทาน และต้องผ่านการพิจารณาของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

แล้วจึงนําส่งให้กับนายกสภาฯ เป็นผู้พิจารณาวาระการประชุมก่อนผลิตฉบับจริง เมื่อท่านพิจารณาแล้วให้มี

การปรับแก้ไข/หรือไม่จะดําเนินการตามน้ัน จากน้ันก็พิมพ์วาระการประชุมตามที่ปรับแก้ไขตามที่ปรับแก้นําให้

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารพิจารณาอีกครั้งหน่ึง แล้วจึงดําเนินการผลิตวาระการประชุม พร้อมรวบเอกสาร

ประกอบการประชุม ในขั้นตอนน้ีอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือ การปรับแก้ไขเอกสารหรือการเพ่ิมเติมข้อมูล 

หากยังไม่ถึงกําหนดระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการฯ พ่ีก็จะทําการปรับแก้ไขให้ก่อนจัดส่ง 

แต่หากเกินกําหนดระยะเวลาการจัดส่งซึ่งกําหนดไว้เป็น 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุม ก็จะจัดทําเป็นแฟ้ม

เอกสารเพ่ิมเติมหรือปรับแก้ไข ซึ่งต้องมีใบปะหน้าที่ระบุการปรับแก้ไขเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง

และชัดเจน  

 ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีทั้งวาระปกติและวาระลับ ซึ่งวาระลับจะมีเพียงใบปะหน้าโดยระบุว่า 

(เรื่อง .... วาระลับ เอกสารแจกในที่ประชุม) และเสร็จสิ้นการประชุมจะทําการเก็บเอกสารวาระลับก่อนเป็น

อันดับแรก ที่สําคัญเอกสารลับทุกฉบับจะระบุช่ือคณะกรรมการแต่ละท่านไว้ และระบุข้อความบนซองไว้ว่า 

“โปรดส่งคืนเลขานุการหลังเสร็จสิ้นการประชุม” 

 เมื่อได้รับการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมจนได้ฉบับจริงแล้ว พ่ีก็ทําการแจ้งยืนยันการเข้าร่วม

ประชุมของคณะกรรมการแต่ละท่าน โดยการส่งจดหมาย หรือส่งทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) ทั้งน้ี

ขึ้นอยู่กับการความสะดวกในการรับของคณะกรรมการแต่ละท่าน ส่วนท้ายของจดหมายจะขอให้มีการแจ้ง
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ยืนยันการเข้าร่วมประชุม เพ่ือจัดเตรียมเอกสารการประชุมและเป็นข้อมูลในการประสานงานเกี่ยวกับการ

เดินทางต่อไป 

 เมื่อได้จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมพ่ีจะดําเนินการขั้นตอนต่อไปคือการจัดเตรียมเอกสารการประชุม ซึ่ง

จํานวนเอกสารที่จัดขึ้นอยู่กับผู้อํานวยการสํานักงานสภาฯ ว่าต้องการให้จัดส่งให้กับผู้แจ้งว่า ไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมด้วยหรือไม่ ซึ่งควรสอบถามความคิดเห็นของผู้อํานวยการสํานักงานฯ ก่อน อีกประการหน่ึงที่

สําคัญคือ จะต้องเตรียมเอกสารสํารองไว้ประมาณ 3 แฟ้ม สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่อาจไม่ได้นําเอกสารมา

ด้วย  

 การเตรียมเอกสารประกอบการประชุมพ่ีจะจัดเรียงเอกสารใส่แฟ้มสันหนาโดยเรียงตามวาระการ

ประชุม และทําดัชนีตัวเลขอ้างอิงเอกสาร โดยใช้กระดาษสีในการพิมพ์ ติดสต๊ิกเกอร์ใส แล้วตัดเป็นช้ินๆ 

หลังจากน้ันจึงเริ่มติดจากเอกสารช้ินแรก แล้วนําเอกสารช้ินที่สองมาเทียบกําหนดระยะห่างให้พอดีสวยงาม

แล้วปล่อยช้ินที่ 1 ลง แล้วก็ทําแบบน้ีไปเร่ือยๆ จนเสร็จ ขั้นตอนน้ีพ่ีขอความช่วยเหลือพ่ีอําไพค่ะ เพราะ

ต้องการความละเอียดมาก ในการจัดทําแฟ้มจะต้องทําเผื่อไว้สัก 2 แฟ้ม และถ้าพบว่าแฟ้มไหนไม่ค่อย

เรียบร้อยก็จะเก็บไว้ใช้เอง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงจดัส่งให้กับคณะกรรมการสภาฯ ในกรณีที่มีคณะกรรมการ

บางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้อํานวยการสภาฯ ก็จะพิจารณาว่า ท่านใดบ้างที่จําเป็นต้องส่งเอกสาร

ให้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้มาประชุม ซึ่งเอกสารทั้งหมดจะต้องส่งก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ยกเว้น 

เอกสารวาระลับเท่าน้ัน ที่จะจัดเตรียมให้แจกในช่วงเวลาวาระลับในวันประชุม  

 การเตรียมห้องประชุม ห้องพัก และรถตู้ พ่ีจะจองห้องประชุม ห้องพักและรถตู้ไว้ล่วงหน้า ตาม

แผนการประชุมสมัยสามัญทั้งปี ซึ่งห้องประชุมส่วนใหญ่จะใช้ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดีเป็นหลัก ส่วน

ห้องพักจะสํารองไว้กับบ้านพักนานาชาติภราดรภาพโดยจะยืนยันการจองห้องอีกครั้งก่อนจัดประชุมประมาณ 

1 สัปดาห์ และรถตู้ก็จะจองกับสํานักจัดการอาคารสถานที่ไว้ล่วงหน้าเช่นกัน ส่วนกรณีมีการประชุมวิสามัญ ก็

จะจองทุกอย่างทันทีเมื่อทราบว่ามีการกําหนดวันประชุมวิสามัญ ซึ่งจะมีการกําหนดจากการประชุมสามัญที่แน่

อยู่แล้ว  

นางสาวกมลทิพย์  สุระเดชทนงรบ  เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ก่อนจัดโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการ จะมีการจัดประชุมเพ่ือเตรียมงาน โดยควรทําความเข้าใจกับ

วัตถุประสงค์ของโครงการก่อน เพ่ือสามารถเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น ต้องการให้

ความรู้ ก็ควรมีการทําแบบทดสอบความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ แล้วนําผลการทดสอบมาเทียบกับเกณฑ์ที่ต้ัง

ไว้ เป็นต้น และอีกส่วนที่มีความสําคัญมาก คือ ก่อนจัดโครงการทุกคร้ังควรนําผลการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทาง

ในการดําเนินงานในคร้ังถัดไปของโครงการที่เคยจัดมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการเดียวกันหรือโครงการที่มี

ลักษณะโครงการที่ใกล้เคียงกัน มาประกอบการวางแผนการจัดโครงการในครั้งน้ี ยกตัวอย่าง เช่น จากการจัด
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โครงการที่ผ่านมาพบว่า รถตู้ของมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการดําเนินงานไม่เพียงพอ ในการจัดโครงการครั้งน้ีจึงมี

การวางแผนเช่ารถตู้เพ่ิม หรือวางแผนการสลับเวลาในการใช้รถตู้ให้เหมาะสมมากย่ิงขึ้นเพ่ือป้องกันการเกิด

ปัญหาเดิม 

หากเกิดปัญหาในการดําเนินงานโดยไม่คาดคิด ก็จะต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้สามารถดําเนินงาน

ไปได้จนงานสําเร็จ และต้องนําปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หลังการจัดโครงการเสมอ 

ในการวิเคราะห์ปัญหาจากการจัดโครงการ มีแนวปฏิบัติ คือ หากเป็นโครงการของสํานักฯ ที่ไม่ใช่

โครงการระดับสถาบัน ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องเป็นผู้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาและอุปสรรค และ

แนวทางการดําเนินงานในครั้งต่อไป แต่หากเป็นโครงการระดับสถาบัน จะจัดประชุมสํานักฯ เพ่ือระดม

ความคิดวิเคราะห์ สรุป และหาแนวทางในการดําเนินงานในคร้ังต่อไปร่วมกันเสมอ ทั้งน้ี 

นางมรกต  ไตรจินดา  เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ก่อนการจัดโครงการทุกครั้งจะมีการจัดประชุมเตรียมงาน เมื่อได้ข้อมูลการจัดโครงการทั้งหมด พ่ีก็จะ

ประสานงานตั้งแต่ ห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ ห้องพัก อาหารกลางวัน รถตู้ ออกจดหมายเชิญผู้เก่ียวข้อง 

เตรียมเอกสารการเบิกเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงิน โดยการประสานงานมีขั้นตอนดังน้ี 

 ห้องประชุม อุปกรณ์โสตฯ ติดต่อกับสํานักเทคโนโลยีฯ  

 ห้องพัก อาหารกลางวัน (ถ้ามี) ติดต่อกับบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ 

 รถตู้ ติดต่อกับสํานักจัดการอาคารสถานที่ และจัดทําตารางการรับ–ส่ง ให้กับพนักงานขับรถ 
 

  



33 
 

การเตรียมอาหารและอาหารว่าง 

นางกรกนก ใจส่วย  เจ้าหน้าที่สํานักงานอธิการบดี 

 การเตรียมอาหารว่าง พ่ีก็จะสอบถามจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมจากพ่ีแดงก่อน แล้วจึงวางแผนเตรียม

อาหารว่าง เทคนิคการเตรียมอาหารว่าง ก็คือ เตรียมขนมตามเทศกาล หรือฤดูกาลน้ันๆ โดยทางพ่ีจะจัดเตรียม

ขนม ส่วนเครื่องด่ืมจะเป็นหน้าที่ของบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ 

นางธารใจ  ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 เทคนิคการเสิร์ฟอาหารว่าง พ่ีจะนําขนมไปวางบนโต๊ะสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุม 

แล้วจึงสอบถามคณะกรรมการฯ เรื่องเคร่ืองด่ืมหลังท่านเซ็นต์ช่ือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยสอบถาม

รายบุคคล เพ่ือเตรียมเครื่องด่ืมตามที่ท่านต้องการ แล้วตามเข้าไปเสิร์ฟให้เรียบร้อยก่อนเริ่มการประชุม ส่วน

ช่วงบ่ายก็จะจัดการตามสถานการณ์ เช่นหากคณะกรรมการรับประทานอาหารกลางวันช้าหน่อย อาจจะ

ประมาณบ่ายโมง พ่ีก็จะเสิร์ฟอาหารว่างช้าหน่อย เพราะท่านอาจจะยังอ่ิมอยู่ แต่หากอยู่ในช่วงวาระลับ พ่ีก็

จะต้องระวัง ไม่เข้าไปในช่วงน้ัน จะสังเกตว่าเป็นช่วงวาระลับจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือผู้เข้าร่วม

ประชุมทยอยออกจากห้องประชุม ช่วงน้ันพ่ีก็จะไม่เข้าไปในห้องเลย ซึ่งบางคร้ังไม่สามารถเสิร์ฟอาหารว่างได้

เลยในบ่ายวันน้ัน ก็ต้องจัดการแบ่งขนมกับพ่ีๆ สํานักงานอธิการบดีช่วยกันซื้อกลับบ้าน และในครั้งต่อไปคิดว่า

จะทําการเสิร์ฟอาหารว่างเหมือนกับช่วงเช้า คือ เสิร์ฟขนมตามที่น่ัง แล้วค่อยสอบถามเรื่องเคร่ืองด่ืมแล้วรีบ

เสิร์ฟให้เรียบร้อยก่อนเร่ิมการประชุม 

นางมรกต  ไตรจินดา  เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 การเตรียมอาหารและอาหารว่าง จะพิจารณาจากลักษณะของแต่ละโครงการ ซึ่งไม่เหมือนกัน ขอ

ยกตัวอย่าง โครงการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ก็จะเตรียมอาหารสําหรับคณะกรรมการประเมินฯ 

บางคร้ังก็จะเป็นอาหารของบ้านพักนานาชาติภราดรภาพ บางคร้ังก็เป็นการเตรียมอาหารกลางวันกันเอง ก็จะ

เลือกอาหารท่ีรับประทานง่ายๆ เพราะกรรมการส่วนใหญ่ก็น่ารักเป็นกันเอง ส่วนอาหารว่างก็จะมีเพ่ิมขึ้นมาใน

ส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ เราก็จะเลือกขนมท่ีมีราคาไม่แพงมากแต่รสชาติดี มาแจกให้กับผู้ให้สัมภาษณ์เพราะเขา

ต้องมาน่ังรอการสัมภาษณ์  
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การยืนยันการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภาฯ คณะกรรมการประเมินฯ 

นางธารใจ  ณ เชียงใหม่  เจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 การยืนยันการเข้าร่วมประชุม พ่ีจะทําทั้งหมด 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ 1. จดหมาย 2. Email  

3. โทรศัพท์ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับธรรมชาติของคณะกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งมีความแตกต่างกัน  แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลย

คือ จดหมายอย่างเป็นทางการ อาจมีบางท่านให้เราส่งข้อมูลทาง Email เท่าน้ัน บางทางก็เป็นจดหมายอย่าง

เดียว บางท่านต้องทําทุกช่องทาง พ่ีก็จะทําการส่งจดหมาย Email และโทรศัพท์ไปหาเลขานุการของท่านแล้ว

ยืนยันการประชุมและขอให้เลขานุการตรวจสอบ Email ที่พ่ีส่งไปด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด เรา

ก็ต้องปรับตัว ยืดหยุ่นตามธรรมชาติของแต่ละท่าน และอีกเรื่องที่สําคัญมาก คือ การจัดการต๋ัวเคร่ืองบินในการ

เดินทางของคณะกรรมการที่มาจากต่างจังหวัด มีบางท่านก็จะขอทางพ่ีช่วยจัดการต๋ัวเครื่องบินในการเดินทาง

มาประชุม พ่ีก็จะต้องหาข้อมูลแล้วนําเสนอเที่ยวบิน โดยหมายเหตุในกรณีที่ท่านต้องการมาในวันประชุมหรือ

มาก่อนวันประชุม พ่ีก็เตรียมข้อมูลไว้ให้ท่านตัดสินใจ จากน้ันจึงสํารองต๋ัวไว้กับ บริษัท มานิตฯ แต่ยังไม่ออกต๋ัว

จริง เมื่อเราสํารองต๋ัวไว้ได้แล้ว ก็จะขอท่านยืนยันมา เราจึงขอทางบริษัท มานิตฯ ออกต๋ัวฉบับจริงให้ โดยต๋ัว

น้ันจะเป็นแบบเปิดไว้ เผื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องเลื่อนการเดินทางเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินสองต่อในการทิ้งและซื้อ

ต๋ัวเที่ยวใหม่ เราต้องจองต๋ัวก่อนเดินทางจริง ประมาณ 3 วัน  

 การเบิกเงิน และเคลียร์เงิน ก่อนจัดประชุมพ่ีจะทําการเบิกเงิน ในการเบิกครั้งแรกพ่ีจะแนบคําสั่ง

แต่งต้ังคณะกรรมการสภาฯ กรณี เป็นการแต่งต้ังใหม่ เพ่ือเป็นข้อมูลว่าพ่ีต้องจ่ายเงินให้กับคณะกรรมการดัง

รายช่ือในคําสั่ง ก่อนการจัดประชุม พ่ีก็จะเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายเงินไว้เป็นรายบุคคล เมื่อท่านมา

ลงทะเบียนเข้าประชุม พ่ีจะขอท่านรับเงินและเซ็นต์ช่ือในเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ซึ่งจะเป็นเอกสาร

ประกอบการเคลียร์เงินหลังเสร็จสิ้นการประชุม ในการจัดประชุมครั้งถัดไป พ่ีก็จะเตรียมแต่เอกสาร

ประกอบการจ่ายเงินไว้เพ่ือเคลียร์เงินเท่าน้ัน ไม่จําเป็นต้องแนบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสภาฯ ในการเบิก

เงินอีก  

นางมรกต  ไตรจินดา  เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การติดต่อประสานงานกับผู้ประเมินซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย การเลือกผู้ประเมิน

จะพยายามเลือกผู้ทรงฯ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แต่อาจะมี 1 ท่านซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินซึ่ง

อาจจะเป็นผู้ทรงจากกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด การประสานงานส่วนใหญ่ผู้อํานวยการฯ จะเป็นผู้ประสานงาน

กับคณะกรรมการประเมินโดยตรง 
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เทคนิคการจัดทํารายงานสรุปโครงการ 

นางกมลทิพย์  สุระเดชทนงรบ  เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลังการจัดโครงการเสร็จสิ้นจงึจัดทําเล่มรายงานสรุปการจัดโครงการตามวงจร PDCA โดยเรียงลําดับ

เอกสารต้ังแต่ โครงการ (Plan) ข้อมลูที่ได้จากการดําเนินงาน ผลการจัดโครงการ/กิจกรรม รายงานตาม

วัตถุประสงค์ ภาพถ่าย (Do) การตรวจสอบ/ประเมินผล รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดของโครงการ ว่าบรรลุ

หรือไม่บรรลุ มีปัญหาอุปสรรค มีจุดแข็ง จดุอ่อน อย่างไรบ้าง (Check) การวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงการ

ดําเนินงานในคร้ังต่อไป (Action) ซึ่งมีการจัดทํารายงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการพิมพ์ออกมาเป็น

รูปเล่ม ก็บันทกึเป็น PDF file แล้วจัดเก็บไว้ใน Dropbox ของสํานักฯ ทาํให้ประหยัดและสะดวกในการเข้าถึง

ข้อมูลของบุคลากรในสํานักฯ อีกด้วย 
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การบริหารจัดการด้านการเงินของสํานักงาน 

 

การบันทึกข้อมูลงบประมาณ 

นางมรกต  ไตรจินดา เจ้าหน้าที่สํานักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หลังจากรับทราบการอนุมัติงบประมาณจากสํานักบริหารการเงิน ผู้อํานวยการจะทําการช้ีแจง

งบประมาณภาพรวมทั้งปี จากน้ันดิฉันจึงบันทึกข้อมูลงบประมาณไว้ในไฟล์ Microsoft Excel โดยการบันทึก

จะแยกเป็น Sheet ดังน้ี “งบประมาณที่ขออนุมัติ” “งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ” โดยในแต่ละ Sheet จะมีการ

บันทึกข้อมูลแยกตามหมวดงบประมาณ นอกจาก Sheet ดังกล่าวแล้ว ยังมีการแบ่งเป็น Sheet ย่อยตาม

โครงการอีกด้วย โดยในแต่ละโครงการก็จะแสดงส่วนของงบที่ได้รับอนุมัติเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ใช้ไป 

หากมีการเบิกงบประมาณในโครงการใดๆ ก็จะมีการบันทึกช่ือโครงการ บันทึกการเบิกทดรองจ่าย บันทึการ

เคลียร์ทดรองจ่าย และระบุวันที่เคลียร์เงิน และเพ่ือให้เห็นรายละเอียดการขอใช้งบประมาณในโครงการก็จะ

ทําการเช่ือมโยงไปยัง Sheet รายละเอียดงบประมาณในแต่ละโครงการอีกด้วย นอกจากการแบ่ง Sheet ตาม

โครงการแล้ว ยังแบ่ง Sheet ตามหมวดงบประมาณ เช่น หมวดค่าถ่ายเอกสาร เมื่อมีการเบิกค่าถ่ายเอกสารก็

จะทําการบันทึกข้อมูล หมวดสัมมนาภายใน/ภายนอก เมื่อมีการเบิกและเคลียร์เงินก็จะทําการบันทึก เพ่ือให้

ข้อมูลถูกต้องตรงกันและมีความเป็นปัจจุบัน 

คุณอัญญรัตน์  ไชยศิริ  เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ 

การจัดทํางบประมาณของคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณจะทําการบันทึกไว้ในไฟล์ 

Excel ตามแผนปฏิบัติการของคณะฯ โดยแต่ละโครงการจะมีรหัสโครงการเพื่อใช้อ้างอิงตามที่สํานักแผนฯ 

กําหนดไว้ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดทีอาจเกิดขึ้น และระบุงบแต่ละโครงการไว้ และเมื่อสํานักบริหารการเงิน

แจ้งงบประมาณที่คณะได้รับอนุมัติ  จึงนํามาบันทึกตามหมวด ได้แก่ หมวดสัมมนาภายใน/ภายนอก กิจกรรม

เสริมหลักสูตร กิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งจะมีรหัสหมวดตามการอ้างอิงของมหาวิทยาลัย เมื่อได้รับเลข

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วจึงทําการปรับงบประมาณให้ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติ หากมีการปรับลด

งบประมาณก็จะส่งผลกระทบต่อโครงการต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะ ซึ่งอาจมีบาง

โครงการที่ต้องยกเลิก 

การบันทึกความเคลื่อนไหวของงบประมาณจะแยกเป็นรายเดือนตามปีการศึกษา เริ่มจากเดือน

สิงหาคม – กรกฎาคมโดยระบุรายละเอียดว่าใครเป็นผู้เบิก เพ่ือใช้ในการติดตามการเคลียร์เงินคืนแก่

มหาวิทยาลัย มีช่องงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ช่องใช้ไป และช่องคงเหลือ โดยไฟล์จะเช่ือมโยงกันตามหมวด

ต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่คณบดีจะรับรู้ถึงการใช้งบประมาณของคณะเสมอ และได้เก็บข้อมูลงบประมาณไว้ใน Drop 
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Box ซึ่งให้สิทธ์ิแก่อาจารย์ทุกคนในคณะในการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ หากพบว่าบางโครงการได้รับ

งบประมาณน้อยจนไม่สามารถจัดโครงการได้ วิธีการแก้ปัญหาอีกทางหน่ึงคือการหางบสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกเพ่ือให้โครงการสามารถดําเนินการได้ตามท่ีกําหนดไว้ 

นางสุพิศ  ควรสมาคม  เจ้าหน้าที่สํานักงานนิติการ 

ทางสํานักงานจัดทําแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นส่วนของการ

ดําเนินงานด้านนิติการ ได้แก่ ค่ายานพาหนะในการเดินทางติดต่อเรื่องต่างๆ เช่น เดินทางไปศาลปกครอง 

เดินทางไปสํานักงานบังคับคดี เดินทางไปสํานักงานสรรพากร ทั้งน้ีใช้รถมหาวิทายาลัย โดยจะถูกตัดงบค่าไมล์

รถอัตโนมัติ แต่หาไม่สามารถใช้รถของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งจําเป็นต้องนํารถส่วนตัวไปใช้ ก็จะต้ังเบิกค่าใช้จ่าย

เป็นค่านํ้ามันรถ การเบิกค่านํ้ามันรถ 1 ครั้ง จะได้รับเงิน 200 บาท โดยต้องติดต่องานอย่างน้อย 3 ที่ จึงจะ

สามารถขอเบิกค่านํ้ามันรถได้  

หากได้รับอนุมัติงบประมาณน้องกว่าที่เสนอ ทางสํานักงานจะนําข้อมูลมาทําการปรับวิธีการ

ดําเนินงานร่วมกัน โดยเน้นการทํางานที่ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด   

นางสาววัชราภรณ์  นิกรพันธ์ุ เลขานุการคณะบริหารธุรกิจ 

 เริ่มจากการทําแบบเสนอขออนุมัติงบประมาณ โดยนําข้อมูลจากการทําแผนปฏิบัติการของคณะ 

จากน้ันจึงนํามาบันทึกเป็นตาราง โดยแบ่งเป็น งบเสริมหลักสูตร งบนอกหลักสูตร งบสัมมนาภายใน งบสัมมนา

ภายนอก งบพากันมาหาความหมาย และงบค่าใช้จ่ายทั่วไป ส่วนงบค่าส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ก็จะถือเป็นงบ

กลาง งบประมาณหลักๆ ที่ให้ความสําคัญมากคือ งบสัมมนาภายนอก งบพากันมาหาความหมาย โดยจะนํา

โครงการตามแผนปฏิบัติการเป็นหลักและจึงแยกรายละเอียดตามหมวดงบอีกที มีช่องบันทึกการเบิกเงิน และ

การเคลียร์เงิน ผู้รับผิดชอบเบิกเงิน เพ่ือใช้ในการติดตามการเคลียร์เงินกับมหาวิทยาลัย และจะทําการแยก 

Sheet โครงการพากันมาหาความหมายออกมาเน่ืองจากเป็นโครงการใหญ่ ซึ่งคณะบริหารธุรกิจจะมีทั้งหลัก

ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งส่วนของปริญญาโทจะเป็นงบจากส่วนกลาง และการต้ังเบิกจะผ่านไปทางฝ่าย

วิชาการ แต่จะมีเพียงส่วนของงบค่าถ่ายเอกสาร งบโครงการนําเสนอผลงานทางวิชาการ และงบปฐมนิเทศ

นักศึกษา ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะบริหารธุรกิจ ทั้งน้ีส่วนใหญ่ทางคณะฯ จะได้รับอนุมัติงบประมาณ

เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่จะมีหมวดงบเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตรที่ขึ้นอยู่กับจํานวนนักศึกษา 
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ตารางดําเนินการถอดความรู้ 
ประเด็น ผู้มีความรู ้ ผู้รับผิดชอบ 

ประเด็นที่ 1 เทคนิคการติดต่อ
ประสานงาน 

 ติดต่อด้วยตนเอง 
 ติดต่อทางโทรศัพท์ 

1. นางกรกนก ใจส่วย 
2. นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ 
3. นางศิริพร กุศลวงศ์ 
4. นายอรรถวิทย์  สุจินตวงษ์ 
5. นางสาวธารใจ  ณ เชียงใหม่ 
6. นางจันทร์ฉาย พรมสวัสด์ิ 

นางวราภรณ์  วีเปลี่ยน 

ประเด็นที่ 2 เทคนิคการจัดการ 
งานสารบรรณ 

 จดหมายออกภายใน 
 จดหมายเข้าภายนอก 
 จดหมายออกภายนอก 

1. นางสมกมล ตรังรัฐพิทย์ 
2. นางสุพิศ  ควรสมาคม 
3. นางมรกต  ไตรจินดา 
4. นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ 

นางแรมจันทร ์ สุริยะมณี 

ประเด็นที่ 3 เทคนิคการจดบันทึก
รายงานการประชุม 

1. นางวัชรินทร์ พรหมเทศน์ 
2. นางสาวสิริรัตน์  พงษ์สงวน 
3. อาจารย์สุภา  พูนผล 
4. นางสุพัตรา  ปุสุรินทร์คํา 

นางสาวสิริรัตน์  พงษ์สงวน 
 

ประเด็นที่ 4 เทคนิคการจัดการ
โครงการ/กิจกรรม/การประชุม 

1. นางมรกต  ไตรจินดา 
2. นางกรกนก ใจส่วย 
3. นางสาวธารใจ  ณ เชียงใหม่ 
4. นางสาวกมลทิพย์ สุรเดชทนงรบ 

นางขนิษฐา  บุญโรจน์วงค์ 

ประเด็นที่ 5 การบริหารจัดการ
ด้านการเงินของสํานักงาน 

 การบันทึกข้อมูล
งบประมาณ 

1. นางอัญญรัตน์  ไชยศิริ 
2. นางสาววัชราภรณ์ นิกรพันธ์ุ 
3. นางสุพิศ  ควรสมาคม 
4. นางสาวปาริชาติ  ยอดทองเลิศ 
5. นางมรกต  ไตรจินดา 

นางวราภรณ์  วีเปลี่ยน 

 


