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คํานํา 

 คู�มือปฏิบัติงานเลขานุการฉบับนี้ เป�นเพียงส�วนหนึ่งของภารกิจหลักของงานเลขานุการ ซ่ึงกลุ�ม
งานเลขานุการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได)จัดทําข้ึนเพ่ือจัดเก็บข)อมูลความรู)เก่ียวกับหลักการ 
แนวทาง เทคนิค ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือถ�ายทอดให)ผู)ท่ีปฏิบัติหน)าท่ีเลขานุการได)นําไปประยุกต1ใช) 
อันจะเป�นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหน)าท่ีให)มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 กลุ�มงานเลขานุการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตระหนักดีว�า การปฏิบัติหน)าท่ี “เลขานุการ” 
หรือ “หน)าห)อง”ผู)บริหาร เป�นภารกิจท่ีต)องมีความเข)าใจในบทบาทหน)าท่ี ความรอบรู) และความ
รับผิดชอบ ดังนั้น  จึงหวังว�าคู�มือปฏิบัติงานเล�มนี้จะเป�นประโยชน1แก�ผู)ปฏิบัติงานเลขานุการ เพ่ือส�งผลให)
การปฏิบัติงานเลขานุการสําเร็จลุล�วงด)วยดีมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการทํางานของผู)บริหารได)มากข้ึน 
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การต"อนรับผู"มาติดต�อ 

การต)อนรับผู)มาติดต�อ สามารถแบ�งผู)ท่ีมาติดต�อได)เป�น 2 ลักษณะ คือ 

1. ผู"ท่ีได"นัดหมายไว"ล�วงหน"า มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1.1 ทักทายด)วยการกล�าวสวัสดี  ด)วยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ นอบน)อมให)เกียรติ โดยแจ)งยืนยัน

ข)อมูลกับแขกท่ีมาพบอีกครั้ง เช�น “คุณ.....ท่ีนัดไว) 10 โมง นะคะ” และเชิญแขกท่ีห)องรับรองหากแขก
มาถึงก�อนถึงเวลานัดหมาย 

1.2 เข)าไปเรียนผู)บริหารให)ทราบ 
1.3 หากผู)บริหารยังไม�พร)อมท่ีจะให)เข)าพบได) ให)รีบแจ)งแขกพร)อมเหตุผลว�ายังไม�สามารถเข)าพบ

ได) อาจจะให)รออีก 5-10 นาที 
1.4 เม่ือผู)บริหารพร)อมให)เรียนเชิญแขกเข)าพบโดยการเดินนําแขกไปยังห)องท่ีนัดหมายไว)   
1.5 ให)เสิร1ฟเครื่องด่ืมและอาหารว�าง หลังจากแขกเข)าพบผู)บริหาร 
1.6 หากแขกเข)าพบเกินเวลา เม่ือถึงเวลาท่ีผู)บริหารจะต)องไปปฏิบัติภารกิจต�อให)เลขานุการ     

ใช)ทักษะ วิจารณญาณ ตามสถานการณ1ท่ีเหมาะสม เพ่ือแจ)งเตือนเรียนให)ผู)บริหารทราบ อย�างเช�น ใช)
บันทึกสั้นๆ เรียนผู)บริหารหรือแจ)งเรียนด)วยวาจาว�าองค1ประชุมท่ีห)อง... พร)อมแล)ว 

1.7 กล�าวคําสวัสดี เม่ือแขกลากลับ 
 

2. ผู"ท่ีไม�ได"นัดหมายไว"ล�วงหน"า มีข้ันตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
2.1 กรณีท่ีเป�นบุคคลภายในองค1กร มาขอเข)าพบ  

2.1.1 ทักทาย ด)วยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ ให)เกียรติ 
2.1.2 สอบถามถึงวัตถุประสงค1ท่ีขอเข)าพบผู)บริหาร 
2.1.3 นําข)อมูลท่ีได)นําเรียนผู)บริหาร และรอคําวินิจฉัยการอนุญาตว�าจะให)เข)าพบ   
       หรือไม� 
2.1.4 หากผู)บริหารอนุญาตให)เข)าพบ  และให)เรียนเชิญแขกเข)าพบผู)บริหาร 
2.1.5 หากผู)บริหารติดภารกิจ หรือยังไม�สะดวกท่ีจะให)เข)าพบได) แจ)งให)แขก 
       ทราบ พร)อมประสานรายละเอียดว�าต)องการการขอนัดเวลาล�วงหน)าหรือไม� 

        2.2 กรณีมาติดต�อเพ่ือขอข)อมูล/ขอความช�วยเหลือ/ร)องเรียน/ อ่ืนๆ  
2.2.1 ทักทาย ด)วยการกล�าวคําสวัสดีด)วยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ ให)เกียรติและเรียนเชิญ

แขกนั่ง (ห)องรับรอง) 
2.2.2 พูดคุยสอบถามข)อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจเบ้ืองต)น จัดเครื่องด่ืมรับรอง พร)อม

ท้ังประเมินข)อมูลท่ีพูดคุย ว�าควรแนะนําไปหน�วยงานหรือบุคคลใดในเบ้ืองต)น หรือจําเป�นจะต)อง
พบผู)บริหาร ท้ังนี้จะข้ึนอยู�กับปฏิภาณไหวพริบของเลขานุการ 
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3. ผู"ท่ีไม�ได"นัดหมายไว"ล�วงหน"า หากเป�นชาวต�างชาติ มีข้ันตอนในการปฏิบัติ คือ ยิ้มรับทักทาย ต)อนรับ
แขก โดยใช)ภาษาอังกฤษเบ้ืองต)น หรืออาจจะใช)ภาษาท�าทางในขณะเดียวกันให)ประสาน ฝPายวิเทศสัมพันธ1
เพ่ือต)อนรับดูแลต�อไป 
 
4. ผู"ท่ีไม�ได"นัดหมายไว"ล�วงหน"า และเป�นแขกท่ีไม�พึงประสงค1ของผู)บริหาร มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 4.1 ทักทายด)วยกิริยามารยาทท่ีสุภาพ ให)เกียรติ 
 4.2 เชิญแขกรอในห)องรับรอง พร)อมจัดเครื่องด่ืมรับรอง 
 4.3 ใช)ปฏิภาณไหวพริบ ในการท่ีจะเรียนให)ผู)บริหารทราบและแก)ไขสถานการณ1เฉพาะหน)าใน
ขณะนั้น 
 4.4 ในเบ้ืองต)นให)แจ)งแขกว�าผู)บริหารติดภารกิจไม�สะดวกให)เข)าพบได) และขอรับเรื่องไว)นําเรียน
ให)ผู)บริหารทราบ และจะติดต�อกลับไปหรือแนะนําให)เข)าพบผู)เก่ียวข)องท�านอ่ืน 
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การนัดหมาย (Appointment) 
 เลขานุการจะต)องรับผิดชอบในการจัดการนัดหมาย ตลอดจนการบันทึกนัดหมายนั้นไว) เพราะ
เป�นสิ่งท่ีจําเป�น และต)องกระทําอย�างรอบคอบไม�ควรใช)วิธีจดจํา เพราะอาจเกิดข)อผิดพลาดได) ซ่ึงมีข)อควร
ปฏิบัติดังนี้ 
1. วิธีการนัดหมาย 

2.1  การนัดหมายด)วยตนเอง  คือ ผู)ท่ีประสงค1จะขอพบผู)บริหารมาติดต�อด)วยตัวเอง  
2.2  การนัดหมายทางโทรศัพท1 คือ ผู)ท่ีประสงค1จะขอพบผู)บริหารมิได)มาด)วย 

ตนเอง  
2.3  การนัดหมายทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส1 (E-mail) คือ ผู)ท่ีประสงค1จะขอพบผู)บริหารใช)

เทคโนโลยีด)านการสื่อสารเข)ามาช�วยในการนัดหมาย แต�การนัดหมายในลักษณะนี้ หากผู)บังคับบัญชาหรือ
เลขานุการ ไม�ได)เปVดจดหมายอิเล็กทรอนิกส1 (E-mail) ก็อาจจะทําให)พลาดการติดต�อได) 
 
2. รูปแบบการลงตารางนัดหมาย 
 เม่ือเลขานุการได)นําเรียนให)ผู)บริหารทราบเก่ียวกับการนัดหมาย และผู)บริหารประสงค1ให)บุคคล
เข)าพบ ดังนั้น เลขานุการจําเป�นต)องลงการนัดหมายในการตางนัดหมาย ซ่ึงระบบท่ีเลขานุการผู)บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร1ดําเนินการ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1 การลงตารางนัดหมายในสมุดนัดหมาย  
2.2 การลงตารางนัดหมายในระบบ Online โดยไปท่ี  

https://www.google.com/calendar/render  ดังภาพตัวอย�าง 
รูปท่ี 1 ตารางนัดหมายในระบบ Online 
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3. หลักเกณฑ การขอเข"าพบ 
3.1  การนัดหมายจากบุคคลภายนอก ต)องขอทราบรายละเอียด ชื่อ นามสกุล เรื่องท่ีต)องการ  

นัดหมาย วัน เวลาท่ีขอนัดหมาย รวมถึงสถานท่ีติดต�อกลับและหมายเลขโทรศัพท1ด)วย ท้ังนี้  เพ่ือสอบถาม
และนัดหมายวันเวลา และเพ่ือให)ตรงกับความประสงค1ของผู)บริหารในการรับทราบนัดหมายด)วย 

3.2  การขอนัดหมายให)ผู)บริหารพบบุคคล ซ่ึงส�วนใหญ�จะเป�นบุคคลท่ีมีระดับสูงกว�าผู)บริหาร 
ดังนั้น ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องขอคําปรึกษาจากผู)บริหารและเพ่ือจัดกําหนดวัน เวลาท่ีสะดวกในการ
ขอนัดหมาย อย�างน)อย 2 เวลา ซ่ึงอาจจะระบุเวลาท่ีแน�นอนหรือช�วงเวลา เพ่ือให)เขาเลือกได)สะดวกข้ึน 
เช�น “วันจันทร1 ท่ี 10 เวลา 11.00 น. หรือวันอังคารท่ี 11 เวลา 11.00 น.”  หรือ “วันจันทร1ท่ี 10 ช�วงเช)า
หรือบ�ายก็ได)” 

3.3  กรณีท่ีมีบุคคลมาติดต�อโดยมิได)นัดหมาย ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องสอบถามก�อนว�า  
บุคคลท่ีมาติดต�อได)มีการนัดหมายไว)ล�วงหน)าหรือไม� 

3.4  กรณีท่ีมิได)มีการนัดหมายไว) และผู)บริหารอยู�ในสํานักงาน ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องเป�น 
ผู)ตัดสินใจเบ้ืองต)นว�าสมควรให)พบผู)บริหารหรือไม� โดยการตัดสินใจนั้นไม�ควรดูจากการแต�งกายของบุคคล
นั้น หากพิจารณาแล)วว�า บุคคลนั้นไม�สมควรให)เข)าพบ ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องอธิบายหรือใช)คําพูดให)
เข)าใจว�า ผู)บริหารติดภารกิจอย�างอ่ืนอยู�ก�อนแล)ว ยังไม�สามารถให)เข)าพบได) ดังนั้น  อาจให)ฝากข)อความ
หรือเอกสารไว) เพ่ือให)ผู)บริหารพิจารณาและกําหนดวันนัดหมายในภายหลัง โดยจะแจ)งให)ทราบอีกครั้ง
หนึ่ง เป�นต)น ส�วนในกรณีท่ีพิจารณาแล)วว�าสมควรจะนําเรียนผู)บริหารเพ่ือพิจารณาอนุญาตให)เข)าพบ
หรือไม� ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการควรจะขอทราบชื่อของผู)มาติดต�อรวมถึงเรื่องท่ีขอเข)าพบด)วย เพ่ือนําเรียน
ผู)บริหารพิจารณา 

3.5  กรณีท่ีไม�ได)มีการนัดหมายไว)  และผู)บริหารไม�อยู�ในสํานักงานควรขอทราบชื่อและธุระของ  
ผู)มาติดต�อ และบันทึกนําเรียนให)ผู)บริหารทราบในภายหลัง  

3.6  กรณีท่ีได)มีการนัดหมายไว)ล�วงหน)า ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการต)องทําหน)าท่ีนําเข)าพบตามเวลา 
หรือก�อนเวลาหากผู)บริหารสะดวกและไม�มีภารกิจอ่ืน และผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการควรทักทาย โดยการเอ�ย
นามของผู)ท่ีมาติดต�อ จะทําให)เขารู)สึกว�าได)รับความสนใจและเอาใจใส� ทําให)เกิดการประทับใจต�อการ
ต)อนรับของเรา เช�น สวัสดีค�ะ คุณ....ท่ีนัดไว)ใช�ไหมค�ะ เชิญนั่งรอสักครู�ค�ะ ดิฉันจะนําเรียนให)ท�านทราบว�า
คุณ...มาถึงแล)ว เป�นต)น 

3.7  การเรียนให)ผู)บริหารทราบถึงกําหนดนัดหมาย หากผู)บริหารอยู�ตามลําพัง  อาจเรียนโดยตรง
ด)วยวาจา แต�หากท�านกําลังมีแขกหรือมีประชุม ให)ใช)วิธีเขียนบันทึกสั้นๆ นําเรียน โดยอาจแนบนามบัตร
ของผู)เข)าพบไปให)ผู)บริหารทราบด)วยก็ได) 

3.8  กรณีท่ีผู)นัดหมายไว)หรือผู)ท่ีได)รับอนุญาตให)เข)าพบ ใช)เวลาเกินท่ีนัดหมายหรือเวลาท่ีสมควร
มาก และผู)บริหารมีภารกิจอ่ืนท่ีต)องทําต�อ ควรโทรศัพท1หรือเขียนบันทึกสั้นๆ เรียนให)ผู)บริหารทราบ 

3.9  ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการ จะต)องสามารถจดจําชื่อ และจําบุคคลได)อย�างแม�นยํา เพ่ือเป�น
ประโยชน1ต�อการต)อนรับท่ีเหมาะสม และดียิ่งข้ึนในโอกาสต�อไป  
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4. การเล่ือนนัดหมายและการยกเลิกนัดหมาย 
4.1  กรณีท่ีผู)บริหารมีความประสงค1เลื่อนนัดหมาย ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องรีบประสานกับ

หน�วยงานหรือบุคคลให)ทราบโดยด�วน เพ่ือจัดเวลานัดหมายใหม� 
4.2  กรณีท่ีผู) เข)าพบมีความประสงค1เลื่อนนัดหมาย ผู) ทําหน)าท่ีเลขานุการจะต)องขอทราบ

รายละเอียดและเหตุผลในการขอเลื่อนนัดหมาย รวมถึงวัน เวลา ท่ีประสงค1จะเข)าพบใหม� เพ่ือนําเรียนให)
ผู)บริหารทราบ และพิจารณาต�อไป 

4.3  กรณีมีการยกเลิกการนัดหมายไม�ว�าจะเป�นความประสงค1ของผู)บริหารหรือผู)ขอเข)าพบ ผู)ทํา
หน)าท่ีเลขานุการจะต)องรีบประสานและรายงานให)ผู)บริหารและผู)ขอเข)าพบทราบโดยด�วน โดยแจ)งเหตุผล
ในการยกเลิกนัดหมายให)ทราบ 
 หมายเหตุ : ข)อผิดพลาดในกานัดหมายอาจเกิดข้ึนได)จากสาเหตุ ดังนี้ 

- ผู)บริหารหรือผู)ขอเข)าพบได)ติดต�อนัดหมายกันโดยตรง และอาจไม�ได)แจ)งให)
เลขานุการทราบ 

- เลื่อนวันนัดหมายโดยไม�ได)แจ)งเลขานุการ (ท้ังนี้อาจถือว�าผู)บริหารทราบ
แล)ว) 

- แจ)งเลื่อนนัดหมายกะทันหัน 
- ไม�ได)ยืนยันการนัดหมายอีกครั้งก�อนถึงวันนัดหมาย 
- ไม�ได)ลงเวลานัดหมายในตารางนัดหมายให)เป�นปeจจุบัน 
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มาตรฐานงานด"านการติดต�อทางโทรศัพท  
หลักการรับโทรศัพท  

1. ประเภทของโทรศัพท  
1.1  โทรศัพท1ของเราเอง 
1.2  รับโทรศัพท1แทนผู)บริหาร  อาจจะเป�นการโทรศัพท1มาเพ่ือขอข)อมูล หรือซักถามเรื่องต�างๆ 

กับผู)บริหาร เลขานุการไม�จําเป�นต)องโอนสายให) แต�อาจจะตอบคําถาม หรือให)ข)อมูลแทน ควรถามชื่อและ
จุดประสงค1ของการติดต�อ โดยให)ข)อมูลเท�าท่ีเราสามารถให)ได) ถ)าไม�สามารถให)ข)อมูลได)ในขณะนั้น ให)ขอ
หมายเลขโทรศัพท1ของผู)ท่ีติดต�อด)วยเอาไว)  ถ)าเป�นสายท่ีไม�สามารถโอนสายให)ผู)บริหารรับได) เช�น 
ผู)บริหารกําลังมีภารกิจด�วน หรือผู)บริหารไม�สะดวกท่ีจะรับสายควรปฏิเสธอย�างสุภาพท่ีสุด 

1.3 รับโทรศัพท1แล)วโอนสายให)ผู)บริหาร  ในกรณีท่ีเราทราบความต)องการของผู)ท่ีติดต�อมาแล)วถ)า
สามารถดําเนินการเองได) เลขานุการควรดําเนินการเอง แต�ถ)าไม�สามารถดําเนินการเองได)จึงโอนสายให)
ผู)บริหาร 

2. บทบาทท่ีสําคัญของผู"ใช"โทรศัพท  
 ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการมีบทบาทสําคัญในการใช)โทรศัพท1 โดยจะต)องตระหนักอยู�เสมอว�า ทุกครั้งท่ี
ใช)โทรศัพท1นั้น จะต)องทําหน)าท่ีเป�น  

2.1 ผู)สื่อสารหรือติดต�อ 
2.2 ผู)ให)การแนะนํา 
2.3 ผู)แก)ปeญหา 
2.4 ผู)ให)ข)อมูล 
2.5 ผู)ทําการประชาสัมพันธ1 
2.6 ผู)สร)างภาพลักษณ1และคุณค�า 

 
 ผู)ทําหน)าท่ีเลขานุการมีความจําเป�นต)องใช)โทรศัพท1ซ่ึงเป�นเครื่องมือสื่อสารท่ีสําคัญให)เป�น
ประโยชน1ต�อหน�วยงาน โดยต)องสํานึกในภาระหน)าท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการว�ามีภาระหน)าท่ี 
และมีความรับผิดชอบอย�างไรต�อใคร  และต�ออะไร ต)องรู)จักการใช)โทรศัพท1ให)ถูกวิธี และมีศิลปะในการ
ติดต�อทางโทรศัพท1  โดยมีหัวข)อพอสรุปได)ดังนี้ 
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3. ภาระหน"าท่ี  
 ภาระหน)าท่ีของเลขานุการผู)รับโทรศัพท1หรือผู)ใช)โทรศัพท1เป�นประจําคือ 

3.1  เป�นประตูด�านแรกท่ีแจ)งให)ผู)ติดต�อเข)ามาได)ทราบว�าเป�นสถานท่ีใด 
3.2  ใช)ถ)อยคําและน้ําเสียงท่ีเหมาะสมต)อนรับผู)มาติดต�อ 
3.3  ใช)คําพูดให)ก�อเกิดความเข)าใจต�อผู)มาติดต�อ  
3.4  เข)าใจในเจตนารมณ1ของผู)มาติดต�อ 
3.5  ตอบคําถามชี้แจงในสิ่งท่ีผู)ติดต�อสอบถามมา  
3.6  ดําเนินการสลับสายให)ตามความประสงค1ของผู)ติดต�อมายังหมายเลขท่ีผู)ติดต�อ

ต)องการติดต�อด)วย 
3.7 ทําหน)าท่ีประชาสัมพันธ1ให)แก�สถาบัน/หน�วยงานของตนโดยตรง 
3.8 ก�อ แก) กัน ความเข)าใจอันดีท่ีถูกต)องและขจัดความเข)าใจผิดท้ังหลายท้ังปวง 

 
4. ความรับผิดขอบ ผู"ใช"โทรศัพท ประจําต"องรับผิดชอบต�อตนเอง คือ 

4.1  รับผิดชอบต�ออารมณ1ขุ�นมัวของตัวเอง 
4.2  รับผิดชอบคําพูดของตนเพ่ือไม�ให)เกิดความเสียหายต�อตัวเอง 
4.3  รับผิดชอบในการฟeงด)วยความต้ังใจ 
4.4  รับผิดชอบการตรงต�อเวลาและไม�ละท้ิงหน)าท่ี 
4.5  รับผิดชอบต�อสุขภาพพลานามัยและจิตใจของตนเอง 
4.6  มีความจําดีและปฏิภาณไหวพริบ 
4.7  เสริมสร)างมนุษยสัมพันธ1เพ่ืองานและเพ่ือตัวเอง 
4.8  รู)หลักการประชาสัมพันธ1และปฏิบัติให)เหมาะสม 
4.9  รู)จักคลี่คลายและผ�อนปรนอารมณ1ผู)อ่ืน 
4.10 มีความซ่ือสัตย1สุจริต 
4.11 ขจัดปeญหาเรื่องส�วนตัวโดยไม�นํามาเก่ียวข)องกับหน)าท่ีท่ีปฏิบัติ 
4.12 ระลึกไว)เสมอว�าความอดกลั้นและการรักษาอารมณ1ขุ�นมัว คืองานหรือหน)าท่ีท่ีต)อง   
      ปฏิบัติ 
 

5. มีความรับผิดชอบต�อหน�วยงาน ดังนี้  
5.1 มีความพึงพอใจในภาระงานท่ีได)รับมอบหมายของตน 
5.2  งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการรับและต�อโทรศัพท1เพ่ือประโยชน1และชื่อเสียงของหน�วยงาน 
5.3  คําชี้แจงใดๆ ท่ีเป�นข)อมูลรายละเอียดและเพ่ือผลแห�งการประชาสัมพันธ1 ต�อหน�วยงาน  
หากผู)ติดต�อทราบจะต)องเต็มใจให)คําชี้แจงโดยครบถ)วนถูกต)อง 
5.4  พึงหลีกเลี่ยงคําตําหนิหรือคล)อยตามคําขอของผู)ติดต�อเข)ามาเก่ียวกับหน�วยงานของตน 
5.5 ในแง�ลบ 
5.6  หลีกเลี่ยงคํากล�าวปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการรับคําท่ียังไม�แน�ใจ 
5.7  ยกย�องผู)ติดต�อมาอย�างมีศิลปะ ให)ถือว�าเขาเป�นบุคคลสําคัญ โดยการจดจํา สนใจชื่อ จุดดี 

จุดเด�น ของผู)มาติดต�อในขณะท่ีกําลังสนทนา 
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6. มีความรับผิดชอบต�อผู"ท่ีเข"ามิดต�อ ควรปฏิบัติดังนี้  

6.1  ให)การต)อนรับโดยใช)คําพูดท่ีเหมาะสม สุภาพ อ�อนน)อม 
6.2  พูดจาชัดเจนด)วยถ)อยคําท่ีสุภาพ น้ําเสียงมีหางเสียงไพเราะ 
6.3  แสดงให)ปรากฏชัดว�าเต็มใจให)บริการ 
6.4  ยกย�องให)เกียรติต�อผู)ติดต�อมาไม�ว�าเขาจะเป�นใคร 
6.5  มีความช�างสังเกต รอบรู) และมีความจําดี 
6.6  รู)จักกาลเทศะ และดูจังหวะท่ีเหมาะสม 
6.7  หลีกเลี่ยงการโต)แย)ง ฉุนเฉียวในอารมณ1โกรธในทุกกรณีต�อผู)ติดต�อมา 
6.8  หลีกเลี่ยงการพูดมาก หรือพูดคนเดียว ต)องพยายามเป�นนักฟeงท่ีดี พูดแต�เรื่องท่ีเขาต)องการ 

เขาสนใจ หรือเขาไต�ถาม 
6.9   ไม�ควรทําให)ผู)ติดต�อเข)ามาเกิดความเข)าใจผิดในเรื่องใดๆ โดยเด็ดขาด 
6.10 อย�าให)ผู)ติดต�อเข)ามาต)องรอนาน หากจําเป�น ควรกล�าวคําขอโทษ และบอกกล�าว   
      เป�นระยะๆ 
6.11 ห)ามพูดสวน หรือขัดจังหวะ ในขณะผู)ติดต�อเข)ามายังพูดไม�จบ ควรมีการขานรับ 
       อยู�ตลอดเวลา 

 
7. การใช"โทรศัพท ให"ถูกวิธี ควรปฏิบัติดังนี้ 

7.1  เตรียมเลขหมายและเตรียมเรื่องท่ีจะพูดให)พร)อม โดยจดและบันทึกสั้นๆ ป<องกันไม�ให)ยกหู
ท้ิงไว)ให)เสียเวลาและเสียหายหลายฝPาย 

7.2 การถือโทรศัพท1และเตรียมอุปกรณ1ท้ังผู)เรียกและผู)รับ ควรใช)มือซ)ายเพ่ือให)มือขวาเขียนและ
จดข)อความท่ีต)องการ กระดาษ ดินสอควรมีพร)อมและจัดอยู�ใกล)เครื่องรับโทรศัพท1 

7.3 การต�อโทรศัพท1และฟeงสัญญาณ มีรายละเอียดท่ีต)องศึกษาพอสมควร เช�น การกดต)องฟeง
สัญญาณว�างก�อน ถ)าไม�มีสัญญาณชัดเจนให)วางหูรอสักครู� เวลากดต)องกดให)ได)จังหวะและปล�อยนิ้วออก
จากหน)าปeดอย�ากดแป<นโทรศัพท1นานเกินไป ควรใช)นิ้วชี้ขวากด อย�าใช)สิ่งของอ่ืนไปกดแทน   

7.4 การวางโทรศัพท1 ต)องรอให)แน�ใจว�าอีกฝPายเลิกพูด และเอาโทรศัพท1ออกห�างจากหูแล)ว เวลา
วางต)องวางอย�างนิ่มนวล อย�ากระแทกหรือโยนโครมคราม 
 
8. การพูดโทรศัพท  ควรมีลักษณะดังนี้ 

8.1  กล�าวทักทายผู)รับประโยคแรกด)วยความสุภาพ 
8.2  ขานรับตลอดเวลา เพ่ือแสดงถึงความต้ังใจท่ีจะฟeง 
8.3  ใช)ความนุ�มนวลและว�องไวในการรับโทรศัพท1 
8.4  กรณีท่ีผู)เรียกคอย ควรกล�าวคําขออภัย และบอกกล�าวเป�นระยะๆ เพ่ือมิให)ผู)เรียกรู)สึก 

ว�าถูกทอดท้ิง 
8.5  นําศิลปะในการพูดมาใช) 
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 9. การฝJกฝนตนเองในการพูดโทรศัพท  ควรมีลักษณะดังนี้ 

9.1  สร)างความเป�นตัวของตัวเอง 
9.2  มีความม่ันใจในตัวเอง 
9.3  ฝfกฝนน้ําเสียงให)นุ�มนวล 
9.4  ฝfกฝนใช)ถ)อยคําท่ีไพเราะ 
9.5  ฝfกฝนเสียงให)ดังพอดี อย�าค�อยไปหรือดังไป 

 
10. น้ําเสียงในการพูดโทรศัพท ควรมีลักษณะดังนี้ 

10.1 พูดน้ําเสียงปกติ ไม�ห)วนและควรมีหางเสียง 
10.2 อย�าดัดเสียง 
10.3 ไม�ใช)ศัพท1แสลง 
10.4 พูดให)พอดี อย�าเร็วหรือช)าเกินไป 
10.5 อย�าให)ความโกรธหลุดมากับน้ําเสียง 
10.6 กล�าวคําขอโทษทุกกรณีท่ีควรขอโทษ 

 
11. มารยาทในการพูดโทรศัพท  ควรมีลักษณะดังนี้ 

11.1 ไม�ควรอมหรือขบเค้ียวอะไรในขณะพูดโทรศัพท1 
11.2 ไม�หัวเราะหรือพูดล)อเล�นกับเพ่ือนขณะรับโทรศัพท1 หรือล)อเลียนเยาะเย)ยผู)โทรมา 
11.3 ไม�หยุดไปคุยกับคนอ่ืน 
11.4 พยายามอย�าให)เสียงอ่ืนเข)าไปรบกวน 
11.5 อย�าวางหูท้ิงไว)ให)ผู)โทรศัพท1เข)ามาคอยเป�นเวลานาน 
11.6 สร)างความรู)สึกว�าผู)โทรศัพท1มาอยู�ตรงหน)าเรา 
 

12. ความอดทน  
ความอดทนในการพูดโทรศัพท1ของผู)ใช)โทรศัพท1เป�นประจํา มีดังนี้ 

12.1 ไม�โกรธเม่ือมีผู)โทรศัพท1มาผิดหมายเลข 
12.2 อดทนกับผู)ท่ีพูดจาวกวนไม�รู)เรื่อง 
12.3 อย�าอารมณ1เสียเม่ือมีงานล)นมือ แล)วไประบายออกในขณะพูดโทรศัพท1 
12.4 เมือมีกรณีอะไรเกิดข้ึนในการพูดโทรศัพท1โต)ตอบ ต)องไม�ต�อความยาวสาวความยืด  

ควรตัดบทให)นุ�มนวล ไม�กระแทกเสียงเม่ือพูดไม�เข)าใจกัน และไม�กระแทกวางหูโทรศัพท1 
12.5 ต้ังใจให)ม่ันคง จะไม�ต�อว�าหรือโกรธผู)ใช)บริการของเรา แม)งานจะมาก 
12.6 ถึงแม)ว�าเราจะมีงานล)นมือ หรือกําลังยุ�ง ในขณะรับโทรศัพท1ต)องไม�แสดงให)เขาทราบว�าเรา

ไม�มีเวลามากสําหรับเขา 
12.8 หากเกิดอารมณ1หงุดหงิด ต)องพยายามข�มสติคิดแต�สิ่งดีๆ  เสียก�อนทุกครั้งก�อนจะรับ

โทรศัพท1 
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13. ศิลปะอันสําคัญในการให"บริการทางโทรศัพท  มีดังนี้ 
13.1 สนใจในความรู)เรื่องโทรศัพท1พอสมควร 
13.2 กล�าวประโยคแรกอย�างเป�นกันเอง แจ)งข)อมูลให)ถูกต)องครบถ)วน 
13.3 พูดด)วยน้ําเสียงดังปกติ นุ�มนวลกังวาน มีคําขานตลอดเวลา 
13.4 ระวังการพูดคุยกับเพ่ือนข)างๆ อย�าหันไปคุยกับเพ่ือนหรือพูดโทรศัพท1แล)วหันไปพูด 

ล)อเล�น หัวร�อต�อกระซิกกับเพ่ือนข)างๆ 
13.5 ไม�โกรธผู)โทรศัพท1มาผิด ไม�ล)อเล�น ไม�เยาะเย)ย ผู)โทรศัพท1ติดต�อเข)ามา 
13.6 การยก การวาง การสับสวิตช1โทรศัพท1ต)องกระทําอย�างนุ�มนวลและแน�ใจว�าอีกฝPาย 

เลิกพูดโทรศัพท1กับเราแล)ว 
13.7 เลือกสรรคําพูดท่ีจําเป�นมาใช)ให)ติดปาก เช�น ขอโทษ ขออภัย ขอบคุณ สวัสดีค�ะ     
      เป�นต)น 

 
14. เทคนิคและอัธยาศัยพ้ืนฐานในการใช"โทรศัพท  

14.1 การรับโทรศัพท1 (Answering calls) ในการรับโทรศัพท1ทุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้  
14.1.1 รีบรับทันที 
14.1.2 กล�าวคําทักทาย “สวัสดีค�ะ/ครับ 
14.1.3 พูดด)วยเสียงแสดงน้ําใจ บอกชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท1 
14.1.4 เสนอความช�วยเหลือทันที “จะให)ดิฉัน/ผมช�วยอะไรได)บ)างคะ/ครับ” 
14.1.5 เตรียมจดบันทึกด)วยทุกครั้ง 
14.1.6 ถามตอบอย�างสมเหตุสมผล 
14.1.7 ทวนเรื่องราวท่ีเป�นสาระสําคัญด)วยทุกครั้ง เช�น เบอร1โทรศัพท1ท่ีฝาก 
14.1.8 แสดงความขอบคุณด)วยทุกครั้ง 
14.1.9 กล�าวคําว�า“สวัสดีค�ะ/ครับ”ก�อนวางสาย 

14.2 การเรียกโทรศัพท1 (Make calls) ในการเรียกโทรศัพท1ทุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้ 
     14.2.1 ให)แน�ใจว�า มีหมายเลขท่ีต)องการเรียกพร)อมอยู�แล)ว  

14.2.2 มีกระดาษ ดินสอ หรือปากกา พร)อมท่ีจะบันทึก 
14.2.3 ยกหูโทรศัพท1ด)วยมือข)างท่ีไม�ใช)บันทึก 

     14.2.4 หมุนหมายเลขท่ีต)องการ และปล�อยให)แป<นหมุนกลับทีเดิมเอง และอย�าท้ิงช�วง
การหมุนตัวเลขแต�ละตัว ห�างกันนานเกินไป 

14.2.5 ทักทาย 
14.2.6 แนะนําตัวท�าน 
14.2.7 ขอทราบชื่อและสถานท่ีของอีกฝPายหนึ่ง 
14.2.8 แจ)งเหตุผลในการเรียกมา 
14.2.9 จดบันทึก 
14.2.10 ขอบคุณ กล�าวคําอําลา และวางหูโทรศัพท1 
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15. ข"อควรระวังในการใช"โทรศัพท  

15.1 อย�าใช)คําว�า “Hello, ฮัลโล” เม่ือรับ หรือ เรียก เนื่องจากคําว�า “Hello, ฮัลโล” มักจะ
ทําให)ผู)รับสับสน ไม�สร)างความหมายใดๆ ในการเริ่มต)นทางโทรศัพท1 และบางครั้งทําให)เสียอารมณ1 และ
ความรู)สึกได)ด)วย 

15.2 ใช) “Hello, ฮัลโล” ได)ในกรณีท่ีจะเริ่มสนทนาต�อ หลังจากต)องหยุดการสนทนาชั่วคราว 
หรือในกรณีท่ีอยากทราบว�าผู)พูดอีกฝPายหนึ่งยังติดตามการสนทนาอยู�หรือไม� 
 15.3 ไม�ดัดเสียงหรือใช)ศัพท1แสลง หรือการพูดล)อเล�นกับอีกฝPายหนึ่งในขณะพูด     เรื่องงาน 

15.4 ไม�ควรใช)คําว�า จ)ะ จmา นะฮะ กับบุคคลท่ีไม�ใช�ญาติ หรือเพ่ือนสนิท 
15.5 ไม�พูดต�อเนื่องอยู�แต�ฝPายเดียวโดยไม�ปล�อยให)อีกฝPายหนึ่งพูด หรือพูดขัดจังหวะในขณะท่ี

อีฝPายหนึ่งกําลังพูดอยู�  
15.6 ไม�หยุดไปคุยกับคนอ่ืนในขณะกําลังพูดโทรศัพท1 
15.7 ไม�ควรใช)โทรศัพท1พูดเรื่องส�วนตัวเป�นเวลานาน โดยเฉพาะอย�างยิ่งในเวลาทํางาน 
15.8 อย�ารีบร)อนในการพูดโทรศัพท1 
15.9 อย�าหายใจแรงๆ เพราะเสียงหายใจจะเหมือนเสียงถอนใจ ทําให)ผู)ฟeงเข)าใจ  ผิดได) 
 

16. คุณสมบัติท่ีดีในการพูดโทรศัพท ของผู"ให"บริการ ควรมีดังนี้ 
16.1 ไม�โกรธเม่ือมีผู)โทรศัพท1มาผิด 
16.2 อดทนกับผู)ท่ีพูดจาวกวนไม�รู)เรื่อง หรือพูดต�อความยาวสาวความยืด ควรใช)วิธีตัดบทให)

นุ�มนวล ไม�กระแทกเสียงเม่ือพูดไม�เข)าใจกัน และไม�กระแทกหูโทรศัพท1หรือวางลงโดยแรงเม่ือไม�พอใจ 
16.3 อย�าอารมณ1เสียเม่ือมีงานล)นมือ แล)วไประบายออกขณะพูดโทรศัพท1 
16.4 ต้ังใจไว)ให)ม่ันคง จะไม�ต�อว�าหรือโกรธผู)โทรศัพท1มารบกวนแม)จะมีงานมากก็ตาม 
16.5 แม)ว�าจะมีงานล)นมือ หรือกําลังยุ�งในขณะรับโทรศัพท1 ต)องไม�แสดงให)ผู)ทีโทรศัพท1มารู)ว�า

เรากําลังยุ�งอยู�ไม�มีเวลามากสําหรับเขา 
16.6 ยิ้มเสมอเวลาพูดโทรศัพท1จะทําให)น้ําเสียงเป�นกันเอง และนุ�มนวลไพเราะ 
 

17. ทักษะพ้ืนฐานนําไปสู�ความประทับใจ  
การติดต�อทางโทรศัพท1จําเป�นต)องอาศัยทักษะบางประการเพ่ือช�วยให)เกิดบรรยากาศอันดี ได)แก� 

17.1 น้ําเสียง (tone of voice) 
17.2 ความจริงใจ ความอุ�นใจ (sincerity, warmth) 
17.3 ความชัดเจนในถ)อยคํา (clarity of speech)  
17.4 ความสมเหตุสมผล (logical presentation) 
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18. การส่ือสารท่ีดี ท่ีใช"ภาษาดอกไม"มี 7 ประการดังนี้ 
18.1 พูดให)ชัดเจน (clear) 
18.2 พูดให)ได)ใจความถูกต)อง (correct) 
18.3 พูดให)สั้น (concise) 
18.4 พิจารณาว�าผู)อ่ืนทําตามได)หรือไม� (consider) 
18.5 สุภาพ (courteous) 
18.6 พยายามให)ผู)อ่ืนเข)าใจเราให)ได) (concrete) 
18.7 ข)อความต)องสมบูรณ1 ครบถ)วน (complete) 

กุญแจลับ ขจัด คําซํ้าซาก หรือคําเกิน ในขณะรับหรือพูดโทรศัพท1จะทําให)คู�สนทนาเกิดความรําคาญ     
คําท่ีจัดว�าเป�นคําซํ้าซากหรือคําเกิน เช�น 

“เอ)อ  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

“อ)า _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

“นะคะ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

“ แบบว�า _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

“ อะไรทํานองนั้น _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _” 

“ เอ)อ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ทําให)เสียเวลา อ)า_ _ _ _ _ทําให)เสียธุรกิจ” 
 
19. การใช"โทรศัพท กับงานบริการ 

สําหรับผู)ท่ีทําหน)าท่ีเลขานุการผู)บริหาร หน)าท่ีของท�านทางโทรศัพท1นั้นสําคัญมาก บ�อยครั้งท่ีท�าน
จะต)องแสดงตัวแทนผู)บังคับบัญชา การใช)โทรศัพท1อย�างมีมารยาท มีหลักการ มีไหวพริบ จะเป�นผล
สะท)อนให)ชื่อเสียงของผู)บังคับบัญชาดีข้ึนเป�นท่ีน�าติดต�อสมาคมด)วย ทุกครั้งท่ีท�านรับโทรศัพท1แทน
ผู)บังคับบัญชา ควรยึดหลักการ ดังนี้ 

19.1 เตรียมพร)อมท่ีจะช�วยเหลือ 
19.2 แสดงความเป�นมิตร 
19.3 หลีกเลี่ยงการพูดต�อไปนี้ 

“ท�านออกไปข)างนอกค�ะ” 
“ท�านไม�ว�างค�ะ” 
“ตามตัวไม�เจอค�ะ” 
“ท�านยังไม�มาค�ะ” 
“ท�านออกไปทานกาแฟค�ะ” 
“ท�านกําลังประชุมอยู� / และรบกวนไม�ได)ค�ะ” 
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จงใช)คําต�อไปนี้แทน 
19.4 กล�าวคําขอโทษ เสียใจ เช�น “ขอโทษค�ะ” 
19.5 ชี้แจงในทางท่ีดี เช�น 

“ท�านเพ่ิงออกจากห)องไปเม่ือสักครู�นี่เองค�ะ” 
“ท�านกําลังพูดโทรศัพท1อีกเครื่องหนึ่งค�ะ” 
“ท�านกําลังคุยกับแขกอยู�ค�ะ” 
“ดิฉันว�าอีกสักครู�ท�านคงกลับมาค�ะ” 
“ท�านมีประชุมจนกระท่ังบ�าย 2 โมงค�ะ” 
“ท�านกําลังสอบสัมภาษณ1อยู�ค�ะ” 

19.6 เสนอความช�วยเหลือ 
“จะให)ดิฉันช�วยเหลืออะไรบ)างคะ” 
“จะฝากโน)ตไว)ไหมคะ” 
“จะให)ท�านติดต�อ หรือ โทร.กลับไปไหมคะ” 

19.7 พูดอย�างชัดเจน 
 
20. จับหูฟeงในลักษณะท่ีถูกต)องเพ่ือให)ได)ยินชัดเจน และพูดให)อีกฝPายหนึ่งได)ยินชัดเจนเช�นกัน 
21. การพูด ควรใช)เสียงพูดท่ีเป�นปกติธรรมดา และใช)ภาษาท่ีสุภาพ 
22. เสียงท่ีพูดแสดงถึงความเป�นมิตร เป�นกันเอง แสดงน้ําใสใจจริง และแสดงออกถึงความสนใจ 
23. กล�าวทักทายด)วยอัธยาศัยไมตรีอันดี 
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การเสนอแฟMม 

 แฟ<มเสนอเซ็น หรือ windows file สําหรับใส�เอกสารเพ่ือให)ผู)บริหารสั่งการ หรือลงความเห็น
ต�างๆ  (ภาษาในราชการใช)คําว�า “เกษียนหนังสือ”) แฟ<มเสนอเซ็นให)ผู)บริหารมี          2 กรณี คือ 
1. กรณีแฟMมเสนอจากหน�วยงาน มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 ตรวจสอบความถูกต)อง ตัวสะกด คํา ตําแหน�ง (โดยเฉพาะหนังสือภายนอกต)องระมัดระวัง
มาก) 
 1.2 ตรวจสอบความเรียบร)อย ติดสลิปลงนาม อนุมัติ เพ่ือความสะดวกแก�ผู)บริหารในกรณีท่ีต)อง
ลงนาม 
 1.3 ดูตามลําดับความเร�งด�วนของเรื่อง จัดแยกแฟ<มเสนองานตามความสําคัญเร�งด�วน 
 1.4 เม่ือแฟ<มเสนอออกจากห)องผู)บริหาร เลขานุการต)องตรวจสอบความครบถ)วนถูกต)อง ก�อนโทร
แจ)งหน�วยงานเจ)าของแฟ<มมารับคืน 
 
2. กรณีแฟMมเสนอ ซ่ึงเลขานุการเปPนผู"ดําเนินการโดยตรง 
 2.1 เม่ือได)รับเอกสารของผู)บริหาร ก�อนเข)าแฟ<มเพ่ือเสนอเซ็นให)เกษียนหนังสือโดยสรุปประเด็น
สําคัญให)ผู)บริหารทราบ เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาตัดสินใจต�อไป 
 2.2 เม่ือรับแฟ<มเสนอเซ็นคืนจากผู)บริหารแล)ว ให)รีบนําเรื่องออกจากแฟ<มและดําเนินการต�อไป 
(ไม�ควรเก็บเรื่องไว)ในแฟ<มนานๆ เพราะอาจจะทําให)ลืมเรื่องนั้นๆ ได)) 
 หมายเหตุ  การจัดเรื่องเข)าแฟ<มเสนอ กรณีข)อ 2 ควรจัดเรื่องตามลําดับวัน ก�อนหลังของภารกิจ
หรือเหตุการณ1 ตามเอกสารเหล�านั้น 
 
3. ข"อควรระวังในการนําเสนอแฟMมผู"บริหาร 

3.1 ผู)บริหารอาจดึงเอกสารออกจากแฟ<มเสนอเซ็นโดยไม�ได)ใส�ไว)ท่ีเดิม ทําให)เอกสารส�งคืนไม�ครบ 
ซ่ึงอาจจะต)องทํา Sheet Note  แจ)งเจ)าของเรื่อง 
  3.2 ผู)บริหารอาจพิจารณาหนังสือไม�ครบตามท่ีต)องการ 

3.3 จํานวนเอกสารท่ีเสนอเซ็นมีมากหรือลงนามมีหลายจุด หากไม�มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ1
บอกจุดลงนาม จะทําให)เสียเวลาและลงนามไม�ครบ จึงควรติดสลิปลงนามทุกจุด 

3.4 ไม�นําเอกสารของแต�ละหน�วยงานมาปะปนกัน 
3.5 ควรตรวจสอบเอกสารแนบให)ครบถ)วนตามท่ีระบุไว)ตามข)อความของเอกสาร 
3.6 กรณีเอกสารของผู)บริหาร ซ่ึงเลขานุการเป�นผู)รับผิดชอบเสนอโดยตรง หลังจากเอกสารได)ถูก

สั่งการ พิจารณา เพ่ือทราบ ลงนาม ลงความเห็นแล)ว  เลขานุการท่ีรับผิดชอบไม�นําเอกสารออกจากแฟ<ม
เสนอเซ็นทันที  ซ่ึงอาจจะทําให)ลืมและต)องใช)เวลาในการค)นหาเอกสารอีก 

หมายเหตุ การเกษียนหนังสือ  หมายถึง  การเขียนสรุปสาระรายละเอียดของหนังสือ เพ่ือให)
ผู)บริหารทราบว�าหนังสือมีสาระเก่ียวกับอะไร ใคร ท่ีไหนเพ่ือสะดวกในการพิจารณา 
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การเดินทางไปราชการ 

การเดินทางไปราชการของผู"บริหาร ระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี 

แบ�งออกเป�นการเดินทางไปราชการในประเทศ และการเดินทางไปราชการต�างประเทศ 

1. การเดินทางไปราชการในประเทศ 

การจัดการเดินทางไปราชการจะมีกระบวนการท่ีต)องดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 

1.1 การขออนุมัติเดินทางไปราชการ พร)อมยืมเงินทดรองจ�าย 

1.2 การจอง/ซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือการจัดการเดินทางด)วยรถยนต1 

1.3 การจองท่ีพัก 

1.4 การส�งเบิกจ�ายค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
 

2. การขออนุมัติเดินทาง และการยืมเงิน 
2.1 อธิการบดี ขออนุมัติเดินทางตามข้ันตอน 1-3 
2.2 รองอธิการบดี จะขออนุมัติเดินทางกับอธิการบดี โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.2.1 ทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ จะใช)รูปแบบหนังสือขออนุมัติเดินทางไป
ราชการของกองคลัง หรือจะพิมพ1บันทึกข)อความข้ึนมาใหม�ก็ได)ถ)าใช)หนังสือขออนุมัติของกองคลัง
สามารถเข)าไปพิมพ1หนังสือได)ท่ี  https://dragon.eng.psu.ac.th/treasure  

2.2.2 ขอยืมเงินทดรองจ�ายในการเดินทางไปราชการ (หากรองอธิการบดีท�านใดไม�
ประสงค1จะยืมเงินก็ไม�ต)องทําในส�วนนี้)  

2.2.3 เสนอหนังสือขออนุมัติเดินทางพร)อมสัญญายืมเงินให)อธิการบดีอนุมัติ  
2.2.4 เม่ืออธิการบดีอนุมัติแล)ว ส�งเอกสารไปดําเนินการต�อท่ีกองคลัง  
2.2.5 รับเงินยืมท่ีกองคลัง พร)อมรับหนังสืออนุมัติการเดินทางกลับจากกองคลังด)วยเพ่ือ

ใช)ประกอบการเบิกจ�าย 
2.2.6 ดําเนินการเบิกจ�าย (ตามเอกสารแนบท่ี 1) 
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3. ข้ันตอนการใช"งานระบบ 
3.1 การ Login เข)าใช)งานระบบ http://dragon.eng.psu.ac.th/treasure 

 

รูปท่ี 2 การ Login เข�าสู�ระบบ 

คําอธิบาย   กรอก Login , Password  และ ปwงบประมาณ และ Click ท่ีปุPม OK    

3.2 ข้ันตอนการบันทึกข)อมูลใบยืมท่ัวไป (กรณีนี้จะใช)เม่ือพิมพ1บันทึกข)อความขออนุมัติเดินทางไป
ราชการเอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� Login, password  

�����	
�� ����ก����

	
�� 
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รูปท่ี 3 แสดงหน"าจอการเลือกบันทึกใบยืมท่ัวไป 
 

คําอธิบาย  คลิกเมนู “ใบยืมท่ัวไป” เพ่ือเข)าสู�การบันทึกข)อมูลการยืมเงินท่ัวไป โดยจะปรากฏ หน)าจอ
ดังต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

���ก ������ ����������� 
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          รูปท่ี 4 หน"าจอการใส�ข"อมูลขออนุมัติยืมเงินท่ัวไป 
 

คําอธิบาย  ให)กรอกข)อมูลต�างๆ ให)ครบหลังจากนั้นกดปุPม "ตกลง" เพ่ือทําการบันทึกข)อมูล  โดยหลังจากท่ี
ท�านกดปุPม "ตกลง" เรียบร)อยแล)วระบบจะทําการบันทึกข)อมูลของท�านลงฐานข)อมูล พร)อมสร)างหน)าจอ
แบบฟอร1มสัญญายืมเงินให)อัตโนมัติ ดังหน)าจอต�อไปนี้ 
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รูปท่ี 5 แสดงหน"าจอ แบบฟอร มสัญญายืมเงิน 
 

• กดปุPม "Print" เพ่ือสั่งพิมพ1แบบฟอร1มสัญญาการยืมเงินได)ทันที   
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3.3 ข้ันตอนการบันทึกข)อมูลขออนุมัติเดินทาง 
 

 

รูปท่ี 9 แสดงการเลือกขออนุมัติเดินทาง 
 

คําอธิบาย  คลิกเมนู “ขออนุมัติเดินทาง” เพ่ือเข)าสู�การบันทึกข)อมูลการขออนุมัติเดินทางพร)อมออก
แบบฟอร1มขออนุมัติเดินทาง โดยเม่ือเข)าสู�เมนูจะปรากฏหน)าจอดังต�อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

���ก ������ ���� ��!��"����� 
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รูปท่ี 10 แสดงหน�าจอการเลือกเข�าโปรแกรมขออนุมัติเดินทาง 

คําอธิบาย 
 การขออนุมัติเดินทาง มี 2 กรณี คือ 

1. เดินทางไปคนเดียว 
2. เดินทางไปเป�นหมู�คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ���ก��	
ก
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ก����  "�����" 
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กรณีเดินทางไปคนเดียว ให)คลิกเลือกข้ันตอนต�อไปได)ทันที 

 
 

รูปท่ี 11 แสดงหน�าจอกรณีเดินทางไปคนเดียว 
 

กรณีเดินทางไปเป�นหมู�คณะ ให)ทําดังนี้ 

 

รูปท่ี 12 แสดงหน"าจอ กรณีเดินทางเปPนหมู�คณะ 
 

���ก"����	
�	�
�" 

1. ���ก��	
ก������� 

2.ก���� #�������	�
�����ก������� 

3. ���ก��	
ก
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เม่ือคลิกข้ันตอนต�อไปจะปรากฏหน)าจอ ดังนี้  

 

รูปท่ี 13 แสดงหน"าจอ การบันทึกข"อมูลขออนุมัติเดินทาง 
 

คําอธิบาย 

 กรอกข)อมูลการเดินทางให)ครบถ)วน (ในช�องของจํานวนเงิน ไม�ต)องใส� (,) ใส�แต�ตัวเลขเท�านั้น เม่ือ
กรอกข)อมูลครบเรียบร)อยแล)วให)กดปุPม "ตกลง" โดยจะปรากฏแบบฟอร1มขออนุมัติเดินทางดังนี้  
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แบบฟอร1มขออนุมัติเดินทาง 

 

รูปท่ี 14 แสดงหน�าจอ แบบฟอร0มขออนุมัติเดินทาง 
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กรณีท่ีมีการขออนุมัติเดินทางพร)อมยืมเงิน จะต)องทําดังต�อไปนี้ คือ 

 

รูปท่ี 15 แสดงหน�าจอ ขออนุมัติเดินทางพร�อมยืมเงิน 

 

คําอธิบาย  

1. คลิกเมนู "ดูข)อมูลปeจจุบัน" ซ่ึงจะปรากฏข)อมูลการยืมเงิน และการขออนุมัติเดินทาง 
2. สําหรับการขออนุมัติเดินทางพร)อมออกใบยืมนั้น จะต)อง คลิกไอคอน"พิมพ1สัญญายืมเงิน" 

เพ่ือออกแบบฟอร1ม  ซ่ึงจะปรากฏหน)าจอดังรูปท่ี 5  
3. สั่งพิมพ1แบบฟอร1มสัญญายืมเงิน  

 

 

 

 

 

 

1 

���ก ����ก “"#����#��$%% ���” 
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3.4 ข้ันตอนการแสดงใบยืมท่ัวไปท่ีออกเช็คแล)ว 
 

 

รูปท่ี 16 แสดงหน�าจอ รายการยืมเงินท่ีกองคลังได�พิมพ0เช็คเรียบร�อยแล�ว 

 

คําอธิบาย 

 ท�านสามารถเรียกดูรายการยืมเงินท่ีทางกองคลังได)พิมพ1เช็คเรียบร)อยแล)วได)จากเมนูนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

1 

���ก ����ก “)�"�	��ก�	�����
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3.5 ข้ันตอนการแสดงใบขออนุมัติเดินทางท่ีออกเช็คแล)ว 
 

 

รูปท่ี 17 แสดงหน�าจอ รายการขออนุมัติเดินทางท่ีได�พิมพ0เช็คเรียบร�อยแล�ว 

 

คําอธิบาย 

ท�านสามารถเรียกดูรายการขออนุมัติเดินทางท่ีทางกองคลังได)พิมพ1เช็คเรียบร)อยแล)วได)จากเมนูนี้ 
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3.6 ข้ันตอนการแสดงใบขออนุมัติเดินทางท่ีออกเช็คแล)ว 
 

 

รูปท่ี 18 แสดงหน�าจอ รายการป8จจุบัน 

คําอธิบาย  

 ใช)แสดงหน)าจอปeจจุบัน  

 

 

 

 

 
 
 
 

ก������
���������� 
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3.7 ข้ันตอนการแจ)งข)อมูลปลดหนี้ 
หลั งจากท่ีท� านได) ทํา เอกสารเ พ่ือขอชดใช)หนี้  สํ าหรับกรณียืม เ งิน ท่ัวไป หรือ 

เอกสารรายงานการเดินทางไปราชการสําหรับกรณีเดินทางไปราชการส�งไปยังกองคลังแล)ว และ
ถ)าท�านต)องการแจ)งกองคลังเพ่ือให)รับทราบถึงเอกสารท่ีท�านได)ส�งไปแล)วนั้น ท�านก็สามารถทํา
การแจ)งปลดหนี้ได) ดังต�อไปนี้  

 

รูปท่ี 19 แสดงหน�าจอ การปลดหนี้ 

 

คําอธิบาย 

 กรอกข)อมูลต�างๆลงไปในช�องให)ครบถ)วน แล)วกดปุPม "ตกลง" เพ่ือทําการบันทึกข)อมูล 

**หมายเหตุ  ท�านจะแจ)งปลดหนี้หรือไม�ก็ได)   

 

 

 

 

ก� "	ก��" 
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3.8 ดูผลแจ)งปลดหนี้ 

 

รูปท่ี 20 หน�าจอดูผลแจ�งปลดหนี้ 

 

คําอธิบาย 

 กรณีท่ีท�านมีการยืมเงิน และมีการชดใช)หนี้เรียบร)อยแล)ว ท�านสามารถเรียกดูข)อมูลรายการเงิน
ยืมท่ีมีการชดใช)เงินยืมเรียบร)อยแล)วได) 

 

 

 

 

 

�������������� 
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3.9 ออกจากระบบ 
 

 

รูปท่ี 23 ออกจากระบบ 

 

คําอธิบาย 

 ท�านสามารถออกจากระบบโดย คลิก เมนู "ออกจากระบบ"  

 

 

 



ก��ก� �� 
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รูปท่ี 24 ออกจากระบบ 
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4. การจอง/ซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน หรือการจัดการเดินทางด"วยรถยนต  
 เม่ือรับทราบว�าผู)บริหารจะเดินทางไปราชการ จะต)องจองหรือซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน โดย
สามารถซ้ือจากบริษัทการบินไทยหรือบริษัทตัวแทนจําหน�าย (บริษัททัวร1) หากซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน 
จากบริษัทการบินไทยสามารถใช)เพียงใบรับเงินท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt) เป�น
หลักฐานประกอบการเบิกจ�ายเงิน หรือจะมีใบเสร็จรับเงินด)วยก็ได) แต�หากซ้ือจากบริษัทตัวแทนจําหน�าย
จะต)องมีท้ังใบท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทางและใบเสร็จรับเงิน หลังจากนั้นต)องดําเนินการขอใช)รถจาก
งานยานยนต1 กองอาคารสถานท่ีเพ่ือไปรับ-ส�งผู)บริหารท่ีสนามบิน ระบุวันเวลา เท่ียวบิน สถานท่ีรับให)
ชัดเจน  
 แต�ถ)าสถานท่ีท่ีจะเดินทางไปราชการนั้นไม�มีเครื่องบินทําการบิน ให)จัดการเดินทางด)วยรถยนต1
ของส�วนราชการ โดยขอใช)รถจากงานยานยนต1 หรือหากผู)บริหารมีความประสงค1จะขับรถไปเองก็ต)องระบุ
ในหนังสือขออนุมัติเดินทาง(แจ)งทะเบียนรถพร)อมขอค�าน้ํามันเชื้อเพลิง) 
 แบบฟอร1มการขอใช)รถยนต1 งานยานยนต1 มี 2 แบบ แบบแรกเป�นแบบฟอร1มสําหรับใช)เฉพาะขอ
รถยนต1รับ-ส�งสนามบิน แบบท่ีสองเป�นแบบฟอร1มขอใช)รถยนต1ราชการ ท้ัง 2 แบบ สามารถดาวน1โหลดได)
จากเว็บไซต1กองอาคารสถานท่ี   http://www.building.psu.ac.th/  
 
5. การจองท่ีพัก 
 ข้ันตอนต�อมาคือการจองโรงแรมให)กับผู)บริหาร อาจจะจองโรงแรมท่ีเป�นสถานท่ีท่ีจัดการประชุม 
หรือโรงแรมอ่ืนก็ได) (ตามระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบการเงินของหน�วยงาน)  
 
6. การส�งเบิกจ�ายค�าใช"จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
 เม่ือผู)บริหารเดินทางกลับจากการไปปฏิบัติราชการแล)ว ควรรีบดําเนินการเบิกจ�ายค�าใช)จ�ายใน
การเดินทางไปราชการทันที โดยใช)แบบฟอร1มใบเบิกค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8707 
 
7. การเดินทางไปราชการทางไปต�างประเทศ มีข้ันตอนดังนี้ 

7.1 ข้ันรับเรื่อง 
  7.1.1 รับเอกสารจากกองต�างๆ  
  7.1.2 ตรวจสอบเอกสาร/แฟ<มท่ีเสนอ 
  7.1.3 เสนอรองอธิการบดีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
  7.1.4 รับคําสั่งจากรองฯ เรื่องการตอบรับ/หรือปฏิเสธการเข)าร�วมประชุม 
  7.1.5 แจ)งตอบรับ/ทําหนังสือ/ส�งแบบฟอร1ม 
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8. การปฏิบัติก�อนการเดินทาง 

8.1 จองบัตรโดยสารเครื่องบินและจองห)องพัก 
8.2 ทําหนังสือขออนุมัติเดินทางไปต�างประเทศ ส�งไปยังกองการเจ)าหน)าท่ีรับเรื่องเพ่ือ เสนอท�าน

อธิการบดีเพ่ืออนุมัติ 
8.3 ทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรทุนสําหรับการเดินทางไปราชการต�างประเทศ ส�งไปยังกองบริการ

การศึกษาลงรับเรื่อง เพ่ือส�งต�อให)กับงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย1 เสนออนุมัติต�อไป 
8.4 ทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ�าย เม่ือได)รับหนังสืออนุมัติจัดสรรทุน จากกองบริการ

การศึกษา (หากเป�นเรื่องด�วนตามข)อ 8.2-8.4 ทําหนังสือขออนุมัติให)ท�านรองอธิการบดี   ลงนามไว)ก�อน) 
8.5 ทําหนังสือเสนอผู)รักษาราชการแทน 
8.6 ซ้ือต๋ัวเม่ือได)รับเงินยืมทดรองจ�ายจากกองคลัง (รายการดังกล�าวทําการจองต๋ัวไว)ก�อน โดยจอง

เป�นแบบเปลี่ยนแปลงต๋ัวได) เลื่อนได) แล)วค�อยยืนยันต๋ัวอีกครั้งและจ�ายเงินค�าต๋ัวเม่ือใกล)จะเดินทาง) 
8.7  ประสานกับงานยานยนต1 กองอาคารสถานท่ี เพ่ือจัดรถรับส�งท่ีสนามบินหาดใหญ� 
8.8 ประสานกับงานประสานงาน เม่ือท�านรองฯ ต)องการรถรับ ส�งท่ี สนามบิน                  (ณ 

กรุงเทพฯ) 
8.9  แจ)งยืนยันการเข)าร�วมประชุมกับหน�วยงานผู)จัดและยืนยันเรื่องท่ีพัก 
8.10 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุม และหนังสือท่ีเก่ียวข)อง 
8.11 จัดเตรียมเอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยของท่ีระลึกเพ่ือมอบให)แก�มหาวิทยาลัยท่ีไปเยือน 

นามบัตร แลกเงินตรา และกล)องถ�ายรูป (รายการท่ี 11 เอกสารแนะนํามหาวิทยาลัยติดต�องานวิเทศ
สัมพันธ1) 

8.12 ยืนยันเรื่องรถรับ – ส�ง กับงานยานยนต1 กองอาคารสถานท่ี และงานประสานงาน (หากท�าน
รองอธิการบดี ประสงค1ขอรถของงานประสานงาน) 
9. การทําหนังสือเสนอผู"รักษาราชการแทน 

9.1 ประธานเลขานุการรองอธิการบดีท่ีจะรักษาราชการแทน ตามข)อตกลงผู)รักษาราชการแทน 
(ตามเอกสารแนบท่ี 2)  สามารถรักษาราชการแทนในวันดังกล�าวได)หรือไม� 

9.2 ยกร�างและพิมพ1หนังสือขอเสนอผู)รักษาราชการเพ่ือลงนาม 
9.3 ออกเลขท่ีหนังสือมอ 001/... ท่ีงานสารบรรณ กองกลาง (สําเนา 1 ฉบับ ให)งานสารบรรณ)  
9.4 นําเสนออธิการบดีอนุมัติ 
9.5 ส�ง E-mail แจ)งเวียนผู)รักษาราชการแทน ตามแบบฟอร1มของงานเลขานุการ  
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รูปท่ี 25 แจ�งเวียน E-mail ให�ทุกหน�วยงานทราบ 

 
9.6  เสนอหนังสือต�อรองอธิการบดี ท่ีจะรักษาราชการแทน เพ่ือทราบโดยผ�านเลขานุการ 
9.7  ส�งหนังสือต)นฉบับให)เจ)าหน)าท่ีเก็บหนังสือของงานเลขานุการ เพ่ือเก็บรวบรวม 

 
10. การทําหนังสือแจ"งเรื่องการเดินทางไปราชการต�างประเทศ (รองอธิการบดี) 

ทําหนังสือลงนามโดยผู)บริหารถึงผู)อํานวยการกองการเจ)าหน)าท่ี ให)ดําเนินการขออนุมัติการ
เดินทางพร)อมขอออกวีซ�า ท้ังนี้ต)องมีหลักฐานเอกสารแนบให)ครบถ)วน ในกรณีเร�งด�วนเลขานุการอาจจะ
ต)องถือหนังสือเพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติด)วยตัวเองเพ่ือให)ทันเวลา  (สามารถดูเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ทํ า วี ซ� า ไ ด) จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต1 ข อ ง ห น� ว ย ป ร ะ ส า น ง า น
http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm) หลักฐานประกอบกรณีใช) Official คือ 

10.1 หนังสือเดินทางซ่ึงมีอายุไม�น)อยกว�า 6 เดือน ก�อนการเดินทาง 
10.2 สําเนาหนังสือเชิญ 
10.3 แบบฟอร1มการลงตราวีซ�า ของประเทศท่ีจะเดินทาง  

http://www.general.psu.ac.th/CoOrdinate/index.htm 
10.4 สําเนาบัตรข)าราชการ สําเนาทะเบียนบ)าน 
10.5 ภาพถ�าย 1 นิ้ว จํานวน 2 ภาพ 
หมายเหตุ  ท้ังนี้ เลขานุการควรสําเนาเรื่องท้ังหมดไว)ด)วยเพ่ือเก็บเป�นหลักฐาน 
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11. ข้ันตอนการขอจัดสรรเงินค�าใช"จ�ายในการเดินทางไปต�างประเทศ 

11.1 เรื่องขอจัดสรรค�าใช)จ�ายสําหรับการเดินทาง ลงนามโดยผู)บริหารเจ)าของเรื่อง (ออก
เลขท่ี มอ 001/.... ท่ีงานสารบรรณ กองกลาง) ทําหนังสือถึงผู)อํานวยการกองบริการการศึกษา
พร)อมแนบสําเนาหนังสือเชิญ  

11.2 ส�งเรื่องให)กองบริการการศึกษา เพ่ือดําเนินการต�อไป 
11.3 เม่ือได)รับอนุมัติกองบริการการศึกษาจะจัดส�งหนังสือให)กับทางเลขาฯ 
11.4 หนังสือท่ีได)รับอนุมัติจะเก็บไว)เพ่ือแนบเป�นหลักฐานในการทําหนังสือขออนุมัติยืมเงิน

ทดรองจ�ายต�อไป 
 

12. การทําหนังสือขออนุมัติยืมเงินทดรองจ�าย 
12.1 เข)าโปรแกรม https://dragon.eng.psu.ac.th/treasure/index.php  หรือพิมพ1เอกสาร

การอนุมัติเดินทางในโปรแกรม Microsoft word เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว 
12.2 ลงรหัส Login Password ของรองฯ และปwงบประมาณ 
12.3 คลิกท่ีรายการขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
12.4 ออกเลขท่ี มอ 001/ 
12.5 ลงเลขท่ีมอ 001/  และลงรายละเอียดการทําหนังสือ 
12.6 พิมพ1หนังสือการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ�าย และสัญญาการยืมเงิน 
12.7 เสนอหนังสือการขออนุมัติเดินทาง ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ�ายพร)อมแนบหนังสืออนุมัติ

เดินทางเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามอนุมัติ ดังภาพตัวอย�าง 

 
รูปท่ี 26 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ 
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12.8 ตรวจสอบกับงานเงินรายได) ติดตามเรื่องเงินยืมทดรองจ�ายท่ีเจ)าหน)าท่ีกองคลัง 
12.9 รับเช็คเงินยืมเงินให)ผู)บริหารต�อไป  

 
13. ข้ันตอนการทํารายงานการเดินทางไปราชการต�างประเทศ 

13.1 ขอรายละเอียดหลักฐานการเดินทางไปราชการจากผู)บริหาร  
13.2 พิมพ1รายงานการเดินทางไปราชการในแบบฟอร1มใบเบิกค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการ

ให)ครบถ)วน 
13.3 แนบหลักฐานและข)อมูลประกอบ ดังนี้ 

13.3.1 ในกรณีท่ีซ้ือบัตรโดยสาร (ต๋ัวเครื่องบิน) ให)แนบ Itinerary Receipt ถ�ามีท่ีระบุ
จํานวนเงินแล�วไม�ต�องแนบใบเสร็จ 

13.3.2 ใบเสร็จรับเงินในการซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน (หากในใบ Itinerary Receipt) 
ไม�ได)ระบุจํานวนเงิน หรือยอดเงินในใบ Itinerary Receipt กับในใบเสร็จต�างกันให)ระบุยอดเงินท่ี
จ�ายจริงและให)ผู)บริหารท่ีเดินทางลงนามกํากับ (เบิกจ�ายค�าต๋ัวเครื่องบินเป�นเงินจํานวน..... บาท) 

13.3.3  ใบเสร็จรับเงินค�าท่ีพัก 
13.3.4  ใบเสร็จรับเงินค�าลงทะเบียน (ถ)ามี) 
13.3.5  กรณีท่ีเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง เขียนรายละเอียดลงในใบรับรอง

ใบเสร็จรับเงิน 
13.3.6  หากใบเสร็จรับเงินท่ีใช)แนบนั้นเป�นภาษาอังกฤษ ให)ระบุลงในใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง (หากจ�ายเงินด)วยบัตรเครดิต ให)แนบใบสลิปการจ�ายเงินท่ีทางธนาคารส�งมา
ให)ด)วยทุกครั้ง) 
13.4 หากหนังสืออนุมัติเดินทางมีผู)ร�วมเดินทางหลายคนให)แนบสําเนาและต)องระบุว�า ซ่ึง

ผู)บริหารต)องลงนามกํากับรับรอง 
13.5 การส�งเอกสารเบิกจ�ายต)องดําเนินการภายใน 15 วัน หลังจากภารกิจเสร็จสิ้น หากค�าใช)จ�าย

ในการเดินทางน)อยกว�าเงินยืม (มีเงินเหลือจ�าย) ต)องส�งคืนกองคลังด)วยเงินสด หรือ โอนผ�านธนาคาร และ
สําเนาท่ีธนาคารออกให)ส�งท่ีกองคลังพร)อมใบเสร็จ เพ่ือนํามาแนบกับรายงานการเดินทางต�อไป 

13.6 เสนอผู)บริหารเพ่ือลงนามในรายงานการเดินทาง 
13.6.1 ออกเลขท่ีหนังสือ มอ.001/ จากงานสารบรรณ  
13.6.2 นําเอกสารรายงานการเดินทางให)เจ)าหน)าท่ีคุมยอดงานเลขานุการ เพ่ือตัดยอด
ค�าใช)จ�าย และสําเนาส�งกองคลังเพ่ือดําเนินการต�อไป 

13.6.3 ลงบันทึกในสมุดบันทึก หรือ พิมพ1ลงใน Folder รายงานการเดินทางไว)เป�น
หลักฐาน 
หมายเหตุ   - เลขานุการวารสําเนาเก็บไว) 1 ฉบับ ทุกครั้ง 
  - ลงรายละเอียดในโปรแกรม Dragon เพ่ือแจ)งปลดหน้ีและบันทึกไว)เป�น

หลักฐานจนกว�าเรื่องจะดําเนินการเสร็จสิ้น 
 



 

 

41 

 

 
14. รายงานการเดินทางไปราชการหากมีค�าใช"จ�ายเกินอัตราท่ีได"ขออนุมัติไว" มีข้ันตอนปฏิบัติดังนี้ 

14.1 ให)ทําเรื่องขออนุมัติค�าใช)จ�ายเพ่ิมเติม ถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุน 
(รองอธิการบดีฝPายพัฒนาบุคลากร) 

14.2 พร)อมระบุเหตุผล ความจําเป�นในการขออนุมัติเพ่ิมเติม 
14.3 ส�งกองบริการการศึกษาเพ่ือดําเนินการต�อไป 

 14.4 เม่ือเรื่องอนุมัติแล)ว เลขานุการนําเรื่องส�งกองคลังเพ่ือดําเนินการต�อไปและเข)า
โปรแกรม https://dragon.eng.psu.ac.th/treasure/index.php เพ่ือแจ)งปลดหนี้ตามระบบ
ต�อไป 

14.5 เลขานุการลงบันทึกการใช)จ�ายการเดินทางใน การเดินทางไปปฏิบัติราชการ ของ
ผู) บ ริ ห า ร  เ ล ข า นุ ก า ร ต) อ ง ล ง บั น ทึ ก ร า ย ก า ร เ ดิ น ท า ง ใ น โ ป ร แ ก ร ม
https://sritrang.psu.ac.th/sites/AdmOffice/default.aspx 
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การเบิกเงินและตัดยอดจากทะเบียนคุมงบค�าใช"จ�ายของผู"บริหาร 

1. งบประมาณค�าใช"จ�ายของผู"บริหาร ได)รับการจัดสรรงบจาก 2 แหล�งดังนี้  
1.1  งบประมาณแผ�นดิน  
1.2  งบประมาณเงินรายได)  

2. ประเภทค�าใช"จ�าย      
2.1 ค�าเดินทางไปราชการ  
2.2 ค�าโทรศัพท1เคลื่อนท่ีเหมาจ�ายรายเดือนของผู)บริหารและผู)ช�วยอธิการบดี 
2.3 ค�าวัสดุสํานักงานของผู)บริหาร 

3. คําจํากัดความ 
ผู)บริหาร คือ ผู)บริหารส�วนกลางของมหาวิทยาลัย (อธิการบดีและรองอธิการบดี) 
เลขานุการ คือ เลขานุการของอธิการบดีและเลขานุการของรองอธิการบดี  
เจ)าหน)าท่ีคุมยอด คือ บุคคลท่ีได)รับมอบหมายให)ทําหน)าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเบิกจ�าย    

รวมถึงขออนุมัติจัดสรรงบเพ่ิมเติม ในกรณีงบท่ีได)ไม�เพียงพอ 
งบประมาณแผ�นดินประจําปw คือ งบประมาณท่ีได)รับการจัดสรรจากรัฐบาล โดยปกติจะมี

ระยะเวลา 1 ปw ซ่ึงจะเริ่มต)นในวันท่ี 1 ตุลาคมของปwไป
จนถึงวันท่ี 30 กันยายนของปwถัดไป 

งบประมาณเงินรายได) คือ งบประมาณท่ีได)รับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  
                                                                                                                                                                                                                                                
4. ข้ันตอนการจัดทําเอกสารและทะเบียนคุมยอดการเบิกจ�ายค�าเดินทางไปราชการ  

เม่ือได)รับหนังสืออนุมัติการจัดสรรวงเงินการเบิกจ�ายค�าใช)จ�ายจากกองแผนงานโดยงบประมาณท่ี
ได)รับจะแบ�งออกเป�น 2 แหล�ง คือ งบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได) ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได)
กําหนดว�าในการเบิกจ�ายค�าใช)จ�ายจะต)องเบิกจ�ายจากเงินงบประมาณแผ�นดินก�อน หากเงินงบประมาณ
แผ�นดินเพียงพอต�อการเบิกจ�ายก็ให)ดําเนินการเบิกจ�ายจากงบประมาณเงินรายได) ซ่ึงเจ)าหน)าท่ีคุมยอด
จะแจ)งแหล�งเ งินท่ีใช) ในการเบิกจ�ายให) เลขานุการทุกคนทราบทาง      E- mail : 
secretary@group.psu.ac.th   โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

4.1 จัดทําทะเบียนคุมยอดค�าใช)จ�ายในการเดินทางไปราชการในตาราง EXCEL ซ่ึงจะทําเป�น 2 
ตาราง คือ เงินงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได) โดยในตารางจะมีรายละเอียดดังนี้ (ตาม
เอกสารแนบท่ี 3) 
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4.1.1 ลําดับท่ี   
4.1.2 เลขท่ีเอกสาร เช�น มอ.001/....... 
4.1.3 วัน เดือน ปw (ท่ีจัดทํารายงานการเบิกจ�าย) 

       4.1.4 รายการเดินทาง  
4.1.5 งบประมาณท่ีได)รับจัดสรร   
4.1.6 ยอดการเบิกจ�ายจริง     
4.1.7 ยอดเงินคงเหลือ    
4.1.8 ผู)เดินทาง  
4.1.9  ผู)ตัดยอด  

       4.1.10 วัน เดือน ปw (ท่ีตัดยอดค�าใช)จ�าย) 
 4.2 เม่ือเลขานุการจัดทําเอกสารการขออนุมัติเบิกจ�ายค�าเดินทางไปราชการให)ผู)บริหารเรียบร)อย
แล)วต)องนําเอกสารดังกล�าวมาตัดยอดท่ีเจ)าหน)าท่ีคุมยอด และเจ)าหน)าท่ีคุมยอดจะทําการบันทึก
รายละเอียดต�างๆ ลงในทะเบียนคุมยอดในตาราง EXCEL  

4.3 เม่ือทําการบันทึกข)อมูลเรียบร)อยแล)ว เจ)าหน)าท่ีคุมยอดจะทําการปe�มตรายางลงบนเอกสาร
การเบิกจ�ายดังกล�าว โดยในตรายางจะมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.3.1 ชื่องาน เช�น งานเลขานุการ 
 4.3.2 สังกัด เช�น กองกลาง 
 4.3.3 เลขท่ีหนังสือ เช�น มอ 001/........ 
 4.3.4 ลงวันท่ี 
 4.3.5 แหล�งเงินท่ีได)รับสรร 
 4.3.6 ยอดคงเหลือยกมา (บาท) 
 4.3.7 ขอใช)ไปครั้งนี้ (บาท) 
 4.3.8 ยอดคงเหลือยกไป (บาท) 
4.4 เม่ือทําการบันทึกการควบคุมยอดเสร็จเรียบร)อยแล)ว เจ)าหน)าท่ีคุมยอดจะเก็บสําเนาไว) 1 ชุด 

และเลขานุการนําเอกสารการเบิกจ�ายค�าใช)จ�ายดังกล�าวส�งกองคลัง เพ่ือกองคลังดําเนินการตาม
กระบวนการ เบิกจ�ายคืนผู)บริหาร 

 4.5 หากเอกสารการเบิกจ�ายค�าเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง แก)ไข เลขานุการผู)จัดทําต)องแจ)งให)
เจ)าหน)าท่ีคุมยอดทราบโดยด�วน เพ่ือดําเนินการแก)ไขใหม�ให)ถูกต)อง 
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5. เงินท่ีได"รับจัดสรรไม�เพียงพอต�อการเบิกจ�าย 

5.1 กรณีท่ีเป�นเงินงบประมาณ เจ)าหน)าท่ีคุมยอดจะต)องประสานกับเจ)าหน)าท่ีกองคลัง เพ่ือ
ตรวจสอบยอดคงเหลือให)ตรงกันและให)ดําเนินการตัดยอดค�าใช)จ�ายจากเงินงบประมาณเงินรายได) 

5.2 กรณีท่ีเป�นงบประมาณเงินรายได) เจ)าหน)าท่ีคุมยอดดําเนินการขอจัดสรรอนุมัติวงเงินเพ่ิมเติม
จากกองแผน โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

5.2.1 ทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได)เพ่ิมเติม (ตามเอกสารแนบท่ี 4)    
5.2.2 ส�งหนังสืออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมไปยังกองแผนงาน เพ่ือให)กองแผนงาน

จัดสรรเพ่ิมเติม 
5.2.3 เม่ือเรื่องอนุมัติวงเงินเรียบร)อยแล)ว เจ)าหน)าท่ีคุมยอดจะแจ)งเวียน E-mail ให)

เลขานุการทุกคนรับทราบ 
5.3 ยอดจํานวนเงินไม�ตรงกันอาจเกิดจากสาเหตุ ดังนี้ 

5.3.1 เม่ือเลขานุการส�งรายการเบิกจ�ายไปยังกองคลังและมีรายการแก)ไขยอด กองคลัง
ได)ตรวจสอบรายการเบิกจ�ายและมีการปรับแก)ไขยอด ซ่ึงเลขานุการเจ)าของเรื่องไม�ได)แจ)งให)
เจ)าหน)าท่ีคุมยอดให)ปรับแก) 

5.3.2 รายงานการเดินทางท่ีตัดยอดไปแล)วและยังอยู�ในระหว�างข้ันตอนการดําเนินการ
ของกองคลังในการตรวจสอบ 

 
6. การเบิกจ�ายเงินค�าโทรศัพท เคล่ือนท่ีเหมาจ�ายรายเดือนของผู"บริหารและผู"ช�วยอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยได)อนุมัติในหลักการสําหรับเบิกจ�ายค�าโทรศัพท1ดังนี้ 

6.1 ผู)ช�วยอธิการบดี ให)เบิกแบบเหมาจ�ายรายเดือนละ 500 บาท/เดือน (ตามเอกสารแนบท่ี 5)  
6.2 อธิการบดีและรองอธิการบดี ให)เบิกแบบเหมาจ�ายรายเดือนละ 1,000 บาท/เดือนในกรณีท่ี

เบิกค�าใช)บริการโทรศัพท1เคลื่อนท่ีแบบจดทะเบียน และอนุมัติค�าบริการ International roaming 
เพ่ือใช)ในการติดต�อราชการต�างประเทศ ในวงเงินไม�เกิน   2,000 บาท/เดือน (หลักฐานแนบ/มติท่ี
อนุมัติ) 
 

 7. ข้ันตอนการจัดทําเอกสาร/ทะเบียนคุมการเบิกจ�ายค�าโทรศัพท เคล่ือนท่ีเหมาจ�าย  
    รายเดือนของผู"บริหารและผู"ช�วยอธิการบดี 

7.1 จัดทําทะเบียนคุมการเบิกค�าโทรศัพท1เคลื่อนท่ีเหมาจ�ายรายเดือนของผู)บริหารโดยบันทึก
ข)อมูลในตาราง EXCEL  
  7.2 เม่ือเลานุการทําหนังสือขออนุมัติเบิกจ�ายค�าโทรศัพท1 นําไปตัดยอดค�าใช)จ�ายท่ีเจ)าหน)าท่ีคุม
ยอด เพ่ือลงรายละเอียดค�าใช)จ�ายและประทับตรายางลงรายละเอียดก�อนนําส�งกองกคลังเพ่ือดําเนินการ
ต�อไป 
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การเบิก/จัดหาครุภัณฑ  
 

1. ข้ันตอนการจัดหาครุภัณฑ  ในกรณีท่ีเปPนของผู"บริหารดําเนินการดังนี้ 
1.1 ต)องทราบก�อนว�าจะจัดซ้ือครุภัณฑ1อะไร เพ่ือประโยชน1อะไร  
1.2 ติดต�อ/ประสานร)านค)า 2-3 ร)าน สืบราคาหรือขอรายละเอียดเพ่ือเปรียบราคา คุณภาพ 

ประสิทธิภาพ คุณสมบัติ 
1.3 สรุปผลการติดต�อร)านค)า แจ)งผู)ต)องการจัดหาหากครุภัณฑ1ท่ีต)องการราคา 5,000 บาท ต)อง

ดําเนินการดังนี้ 
1.3.1 ติดต�อร)านค)าให)ส�งใบเสนอราคาครุภัณฑ1  
1.3.2 ผู)จัดซ้ือดําเนินการขออนุมัติจัดสรรเงินเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ1 โดยระบุเหตุผลความ

จําเป�น จํานวนเงินท่ีต)องการจัดสรรเงิน หนังสือส�งเรียนรองอธิการบดีฝPายวางแผนและพัฒนา 
ผ�านผู)อํานวยการกองกลาง (ออกเลขท่ีหนังสือ มอ 001/..... จากงานสารบรรณ) 

1.3.3 ส�งหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินให)กองแผนงาน เพ่ือดําเนินการขออนุมัติต�อไป 
1.3.4 เม่ือหนังสือการจัดสรรเงินเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ1ได)รับการอนุมัติแล)ว            ให)

ดําเนินการกรอกแบบฟอร1มการจัดซ้ือครุภัณฑ1จากงานพัสดุ พร)อมระบุกรรมการตรวจรับอย�าง
น)อย 3 ท�าน โดยผ�านหัวหน)างานลงลายเซ็นตามแบบฟอร1ม 

- ส�งกองคลังเพ่ือดําเนินการต�อไป ตามเอกสารแนบดังนี้ 
   - หนังสือขออนุมัติจัดสรรเงิน ท่ีได)รับการอนุมัติแล)ว 
   - ใบเสนอราคาครุภัณฑ1แต�ละชิ้น 

1.4 ติดตามการดําเนินงานการจัดซ้ือครุภัณฑ1จากพัสดุต�อไป และเม่ือได)ครุภัณฑ1ท่ีต)องการแล)ว
ต)องดําเนินการดังนี้ 

1.4.1 ตรวจสอบสินค)าหรือครุภัณฑ1 อุปกรณ1อยู�ในสภาพครบถ)วน พร)อมใช)งาน 
1.4.2 ลงลายมือชื่อผู)รับสินค)า ลงวันท่ี ในเอกสารในใบส�งของ และส�งเอกสารให)งานพัสดุ

ดําเนินการเบิกจ�ายต�อไป 
 
2. ข้ันตอนการจัดซ้ือครุภัณฑ  ในกรณีท่ีเปPนของเลขานุการดําเนินการดังนี้ 

2.1 ควรทราบก�อนว�าจะจัดซ้ือครุภัณฑ1อะไร เพ่ือประโยชน1อะไร  
2.2 สอบถามข)อมูลรายละเอียด คุณสมบัติครุภัณฑ1จากร)านค)า 2-3 ร)าน เพ่ือเปรียบเทียบราคา

และให)ข)อมูลสรุปกับผู)ท่ีต)องการจัดหา 
2.3 ประสานให)ร)านส�งใบเสนอราคาครุภัณฑ1 ส�งท่ีงานพัสดุ โดยสําเนาเก็บไว) 1 ฉบับ  
2.4 กรอกแบบฟอร1มการจัดซ้ือครุภัณฑ1 พร)อมระบุกรรมการตรวจรับอย�างน)อย 3 ท�าน ผ�าน

หัวหน)างานลงลายมือชื่อตามแบบฟอร1ม (ตามแนบเอกสารท่ี 6) 
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2.5 นําเอกสารดังกล�าวลงรายการและรับสลิปคุมยอดแนบกับเอกสารการจัดซ้ือท่ีเจ)าหน)าท่ีคุม
ยอดของกองกลาง และนําส�งกองคลังเพ่ือดําเนินการต�อไป 

2.6 เม่ือได)ครุภัณฑ1ท่ีต)องการแล)ว ดําเนินการดังนี้ 
2.6.1 ตรวจสอบสินค)า หรือครุภัณฑ1เหล�านั้นว�า อยู�ในสภาพดีหรือไม� อุปกรณ1ครบถ)วน 

สภาพพร)อมใช)งาน 
2.6.2 ให)ลงลายมือชื่อผู)รับสินค)า ลงวันท่ี ในเอกสารในใบส�ง 
หมายเหตุ การคุมยอดเงินค�าวัสดุ/ครุภัณฑ1จะมีผลว�าได)ใช)ไปแล)วจริงก็ต�อเม่ือเจ)าหน)าท่ี

พัสดุ กองคลัง ได)ดําเนินการส�งเอกสารอนุมัติเบิกจ�ายเรียบร)อยแล)ว  
 
3. การเบิกพัสดุ 

แบ�งออกได)เป�น 2 ส�วน คือ ส�วนของผู)บริหารและส�วนของเลขานุการ เนื่องจากค�าใช)จ�ายแยกคน
ละส�วน 

พัสดุในส�วนของผู)บริหาร : การดูแลยอดค�าใช)จ�าย เลขานากรเป�นผู)รับผิดชอบ 
พัสดุในส�วนของเลขานุการ : ซ่ึงมีข้ันตอนเดียวกันต�างกันแต�เจ)าหน)าท่ีคุมยอดค�าใช)จ�าย ดังนี้ 
 
3.1 จัดส�งสําเนาหนังสือการจัดสรรเงินในส�วนของผู)บริหารเพ่ือเป�นค�าวัสดุท่ีเบิกจากคลังพัสดุ ให)

งานพัสดุเป�นข)อมูลในการดําเนินงานของพัสดุ 
3.2 เลขานุการ ตรวจสอบรายการวัสดุท่ีต)องการเบิกจากบัญชีวัสดุว�ามีในคลังพัสดุหรือไม� การเบิก

พัสดุจะแบ�งเป�น 2 ลักษณะคือ 
3.2.1 ส�วนผู)บริหาร จะใช)เงินจากยอดค�าใช�จ�ายของผู)บริหาร ซ่ึงเลขานุการจะเป�นผู)ดูแล

ยอดค�าใช)จ�าย 
3.2.2 ส�วนของเลขานุการ จะใช)เงินจากยอดของกองกลาง 

3.3 เบิกวัสดุตามรายการและจํานวนท่ีต)องการ ตามแบบฟอร1มใบเบิกวัสดุโดยระบุท่ีช�องหมาย
เหตุว�าวัสดุในแต�ละรายการเป�นของใคร 
3.4 ผู)จัดหาลงชื่อในใบเบิกวัสดุ 
3.5 นําแบบฟอร1มท่ีลงรายการเบิกวัสดุ ให)หัวหน)างานลงนามในเอกสาร  

  3.6 จัดส�งเอกสารไปยังงานพัสดุ กองคลัง เพ่ือรับวัสดุท่ีจัดหาได)ทันที ในวันจันทร1 –  วันพฤหัสบดี 
ต้ังแต�เวลา 9.00-15.30 น. 

3.7 เม่ือเลขานุการรับวัสดุท่ีงานพัสดุ กองคลัง แล)วให)ลงชื่อผู)รับวัสดุ 
3.8 งานพัสดุรายงานยอดการเบิกแต�เดือนเพ่ือปรับ(หัก) ยอดเงินท่ีส�งจัดสรร 
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เลขานุการกับการใช"อีเมล 
 ในปeจจุบันคงปฏิเสธไม�ได)ว�าอีเมล (e-mail) เข)ามามีส�วนในชีวิตประจําวันและการทํางาน 
นามบัตรท่ีเราได)รับกันทุกวันนี้ จะพบว�า จะต)องมีอีเมลแอดเดรสบนนามบัตร สําคัญเท�าๆกับเบอร1
โทรศัพท1มือถือและเบอร1สํานักงานนั่นเอง 
 ข)อควรคํานึงในการใช)อีเมล 

1. ต)องระบุเรื่อง (subject) ให)ชัดเจนว�า เป�นเรื่องอะไร ควรให)ชื่อเรื่องสั้นและกระชับ การไม�
ระบุเรื่องและให)ปรากฎคําว�า none เป�นสิ่งท่ีไม�พึงปฏิบัติ 

2. การระบุ Cc จะทําให)ผู)ท่ีรับจดหมายรู)ว�า จดหมายฉบับนี้มีไปถึงใครบ)าง ซ่ึงคล)ายกับสําเนาส�ง 
หากไม�ต)องการให)อีกผู)รับจดหมายรู)ก็ให) Bcc  

3. ควรจัดเก็บอีเมลไว)ในรายชื่อผู)ติดต�อและบันทึกไว)เสมอเม่ือมีการติดต�อกับบุคคลนั้นๆในครั้ง
แรก และอีเมลของบางชนิดจะสามารถจัดกลุ�มผู)ติดต�อได) ควรจัดไว)เป�นหมวดหมู� 

4. การสอบถามอีเมลกรณีติดต�อทางโทรศัพท1 ควรนํา  Phonitic Alphabets of the World 
(British Forces 1952) มาใช)เพ่ือป<องกันการสะกดคําผิด 

5. เม่ือได)รับอีเมล จะต)องตอบรับทุกครั้ง เพ่ือผู)ท่ีส�งจะได)รู)ว�าได)รับอีเมลแล)ว 
6. กรณีท่ีจะต)องติดต�อกับบุคคลเดิมในเรื่องใหม� ไม�ควรใช) ตอบกลับ(Reply)ฉบับเดิม ควร

กําหนดจดหมายใหม� 
7. ต)องเช็คอีเมลทุกวันโดยกําหนดเวลาเช็คอีเมล เช)า กลางวัน บ�าย เป�นต)น 
8. การแนบไฟล1(Attach file) ไฟล1ท่ีจะแนบนั้นควรระบุชื่อให)สอดคล)องกับเนื้อหาในไฟล1 และ

การแนบไฟล1ท่ีมีหน�วยความจํามากๆอาจจะแยกอีเมลเป�นหลายฉบับ 
9. ข)อความท่ีจะเขียนในอีเมลควรสั้น กระชับ เข)าใจง�าย ส�วนรายละเอียดต�างๆ ควรจะเป�นไฟล1

แนบ 
10. ควรมีอีเมลสํารองไว)มากกว�าหนึ่งอีเมล และควรแยกอีเมลสําหรับงานออกจากอีเมลส�วนตัว 
 
เม่ือเลขานุการได"รับผิดชอบอีเมลของเจ"านาย 

 นอกจากเลขานุการจะเป�นผู)รับ-ส�งอีเมลในงานสํานักงานท่ีเก่ียวข)องแล)ว บางครั้งอาจจะได)รับ
มอบหมายให)ดูแลอีเมลของเจ)านาย ดังนั้น จึงควรปฏิบัติดังนี้ 

1. รักษาและเก็บรหัสอีเมลของนายจ)างไว)เป�นความลับ 
2. เปVดเช็คอีเมลของเจ)านายทุกวัน 
3. แจ)งหรือติดต�อเจ)านายด)วยวาจาหากเป�นเรื่องท่ีรีบด�วน 
4. สรุปเรื่องนําเสนอเจ)านายให)ทราบถึงเนื้อหาของอีเมล กรณีท่ีมีเอกสารแนบให)แนบไปพร)อม

กัน 
5. กรณีท่ีเป�นเอกสารแนบและเก่ียวข)องกับงานก็ดําเนินการลงทะเบียนรับแล)วนําเสนอเจ)านาย 
6. บอกอีเมลของเจ)านายเฉพาะบุคคลท่ีได)รับอนุญาตเท�านั้น 
7. จัดเก็บอีเมลท่ีอ�านให)เป�นหมวดหมู�หรือลบท้ิงกรณีท่ีไม�ได)ใช) 


