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ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ
หัวข้อเรือ่ ง
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ความหมายของคาว่า “เลขานุการ”
ความสาคัญและความจาเป็นของเลขานุการ
ประเภทของเลขานุการ
ความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
คุณสมบัติของเลขานุการ
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการ

สาระสาคัญ
ในการด าเนิ น งานของธุ ร กิ จ หรื อ หน่ ว ยงานราชการทุ ก แห่ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี
เลขานุการ ไว้คอยอานวยความสะดวก ประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ง าน
สาเร็จลุล่วงด้วยดี และหากเลขานุการมีความรู้พื้นฐานและมีทักษะที่ดีในงานอาชีพ มีคุณสมบัติในการ
เป็นเลขานุการ รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง รวมถึงประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณในงานอาชีพ
เลขานุ ก าร ก็ ย่ อ มที่ จ ะส่ งเสริ ม ให้ งานของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ทุ ก ประการ
นอกจากนี้ ก ารท างานในยุ ค โลกาภิ วั ต น์ หรื อ ยุ ค ที่ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ า มามี บ ทบาท
ในชี วิ ต ประจ าวั น ของบุ ค คลมากขึ้ น เลขานุ ก ารควรเรี ย นรู้ และก้ า วทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
โดยรู้จักนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ ให้มากที่สุด เพื่อให้งานเกิดความสะดวก รวดเร็ว
และลดข้อผิดพลาดในการทางาน อันจะช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าในงานอาชีพของเลขานุการเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 1 จบแล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. บอกความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ได้
2. อธิบายความสาคัญและความจาเป็นของเลขานุการได้
3. บอกประเภทของเลขานุการได้
4. อธิบายความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการได้
5. บอกคุณสมบัติของเลขานุการได้
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6. อธิบายบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการได้
7. บอกจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการได้
8. อธิบายถึงการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการได้
9. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนได้สอดคล้องกับแบบฝึกหัดและ
ใบมอบหมายกิจกรรมอย่างประหยัด คุ้มค่า ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. มีคุณธรรม จริยธรรม เกิดค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อย่างมีเหตุผลตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. มีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ

กิจกรรมการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้หน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ
ผู้เรียนทาแบบประเมินผลก่อนเรียน
ผู้เรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญตามขั้นตอน

ที่กาหนด
5. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระสาคัญในหน่วยการเรียนรู้
6. ผูส้ อนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามข้อสงสัย
7. ผูเ้ รียนทาแบบประเมินผลหลังเรียน

สื่อการเรียนรู้
สื่อสิ่งพิมพ์
1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเลขานุการ (2203-2001)
เรียบเรียงโดย นันทภรณ์ บุญอิ่ม
2. หนังสือประกอบการสอน
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ. กรุงเทพมหานคร :
สานักงานประธานวุฒิสภา สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
บุศรินทร์ เทพยศ. เทคนิคงานเลขานุการ. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2550.
รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล และ ผศ. ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพมหานคร :
ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551.
สุภาภรณ์ เลอเลิศวณิชย์. การเลขานุการ. กรุงเทพมหานคร :
สานักพิมพ์เอมพันธ์, 2557.
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สุภาภรณ์ อ่อนทรัพย์. เลขานุการมือใหม่. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์วัฒนาพาณิช จากัด, 2549.
สื่อโสตทัศน์
1.
2.
3.
4.

เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
สื่อการนาเสนอ PowerPoint เรื่องความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ
สื่อการสอนออนไลน์ วิชา การเลขานุการ (2203 – 2001) โดย นันทภรณ์ บุญอิ่ม

แหล่งการเรียนรู้
1.
2.
3.
4.

ผู้สอน
ห้องปฏิบัติการเลขานุการ
ห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
อินเทอร์เน็ต

ประเมินผลการเรียนรู้
1. ตรวจแบบฝึกหัด/ใบมอบหมายกิจกรรม
2. ประเมินผลจากแบบประเมินผลก่อนเรียนและแบบประเมินผลหลังเรียน
3. การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

เป็ นยังไงบ้าง....นักเรียน....
ศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้
แล้ว...เรามาลองทาแบบทดสอบ
ก่อนเรียน.....กันต่อเลย....
ดีกว่าค่ะ...
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แบบประเมินผลก่อนเรียน
หน่วยที่

1

ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ

คาชี้แจง จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงบนตัวเลือกที่ถกู ต้องทีส่ ุด
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ได้ถูกต้อง
ก. ตาแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อักษรเลข
ข. ผู้ดารงตาแหน่งบริหารระดับสูงตาแหน่งหนึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบายต่าง ๆ
ค. ผู้ที่มีบุคลิกดี หน้าตาดี แต่งกายทันสมัย ทางานคล่องแคล่ว นั่งอยู่หน้าห้องผู้บริหาร
ง. ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระ คัดกรองงาน และปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. เลขานุการมีความสาคัญและความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
ก. เลขานุการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานเป็นที่นับถือศรัทธาได้
ข. เลขานุการมีหน้าที่ทาตามคาสั่งของผู้บริหารเพื่อให้งานของหน่วยงานสาเร็จ
ค. เลขานุการช่วยในการจัดระบบการทางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้งาน
ของหน่วยงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น
ง. เลขานุการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้บริหารที่คอยบริหารจัดการงานทุกอย่างของหน่วยงาน
โดยไม่ต้องรับคาสั่งจากใคร สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง
3. เลขานุการที่มีตาแหน่งและเงินเดือนประจาแน่นอนในหน่วยงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เลขานุการประเภทนี้ไม่ต้องลาออก จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
ข. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
ง. เลขานุการประจาตัวบุคคล (Personal Secretary)
4. สโรชินีเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และในเดือนนี้บริษัทได้จัดการประชุม
ประจาปีขึ้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้สโรชินีทาหน้าที่เป็นเลขานุการคอยจดบันทึกการประชุม
เมื่องานเสร็จสิ้น การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของสโรชินีถือว่าสิ้นสุดลง สโรชินีจัดเป็นเลขานุการ
ประเภทใด
ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
ข. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
ง. เลขานุการประจาตัวบุคคล (Personal Secretary)
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5. เลขานุการที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารขององค์การได้ สามารถ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีเลขานุการระดับต้นมาช่วยปฏิบัติงานได้
จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ก. เลขานุการระดับต้น (Junior Secretary)
ข. เลขานุการบริหาร (Excutive Secretary)
ค. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ง. เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง (Senior Secretary)
6. ข้อใดแสดงลาดับขั้นของความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการได้ถูกต้อง
ก. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการอาวุโส – เลขานุการบริหาร
ข. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการบริหาร – เลขานุการอาวุโส
ค. พนักงานพิมพ์ดีด, ชวเลข – เลขานุการระดับต้น – เลขานุการอาวุโส
ง. พนักงานพิมพ์ดีด, ชวเลข – เลขานุการอาวุโส – เลขานุการระดับต้น
7. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่มี คุณสมบัติของการเป็นเลขานุการที่ดี
ก. ปนัดดา มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ข. ไปรยา เป็นคนจริงใจ พูดจาตรง แต่งกายนาสมัย เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
ค. อารยา มีความรู้ด้านภาษาไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี และใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่ตลอดเวลา
ง. เจนี่ มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการเป็นอย่างดี และผ่านการฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
8. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของเลขานุการ
ก. งานสร้างภาพลักษณ์
ข. งานส่วนตัวของผู้บริหาร
ค. งานในหน้าที่หรืองานประจา
ง. งานบริหาร วางแผน งานเกี่ยวกับนโยบาย
9. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
ก. สมสมร ขยันทางาน อดทน อดกลั้น ทางานล่วงเวลาทุกวัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
ข. สโรชา ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของ
หน่วยงาน
ค. สิราณี มักพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความลับของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ง. สมหญิง รักและศรัทธาในอาชีพเลขานุการ และมีทัศนคติที่ไม่ดีกับอาชีพขายตรง และธุรกิจ
เครือข่าย เพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
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10. เลขานุการสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการได้อย่างไรจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานสูงสุด
ก. จัดทาหรือเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการทางาน
ข. ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับงาน
ผู้บริหาร เช่น การรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค. สร้างกลุ่มสนทนาในกลุ่ม Line และ Facebook เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาในงานขึ้น จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ง. จัดเก็บเอกสารในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
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หน่วยที่ 1

ที่มา : www.facebook.com/Nantaporn Boon

ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ
1.1 ความหมายของคาว่า “เลขานุการ”
ความหมายของค าว่า เลขานุ การ ตามความคิด ของบุ ค คลโดยทั่ ว ไป มั กจะนึก ถึงภาพของ
หญิ งสาวหรือชายหนุ่ มที่มีบุ คลิ กดี หน้าตาดี แต่งกายทันสมัย ท างานคล่ องแคล่ ว นั่งอยู่ห น้าห้ อง
ผู้บ ริห าร และติดตามผู้บ ริห ารตลอดเวลา ได้ทางานอยู่ในสถานที่ที่สวยงาม งานสบาย รายได้สู ง
ได้พบปะผู้คนมากมายในสังคม เป็นอาชีพที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ใฝ่ฝัน เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความสาคัญ
รองลงมาจากผู้บริหาร แต่ในความเป็นจริงแล้ว เลขานุการมีความหมายมากกว่า นั้น และอาจจะไม่
ตรงตามความคิดของบุคคลทั่วไปที่มองอาชีพเลขานุการมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาระ
งาน และบทบาทหน้าที่
ค าว่ า “เลขานุ ก าร” เป็ น ค าสนธิ ที่ ม าจากค าว่ า เลขา + อนุ ก าร ซึ่ ง มี ค วามหมายตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังนี้
เลขา
แปลว่า
ลาย รอยเขียน ตัวอักษร การเขียน งามดังเขียน
อนุการ แปลว่า
การทาตาม การเอาอย่าง
และได้ให้ความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ไว้ว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่น ๆ
ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเลขาน ุการ (2203-2001)
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ในภาษาอั ง กฤษ ค าว่ า เลขานุ ก าร คื อ Secretary ที่ มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาลาติ น
ว่า “Secretum” หรือ “Secret” ซึ่งแปลว่าความลับ ดังนั้น ผู้ที่ประกอบอาชีพเลขานุการจึงเป็น
ผู้ที่รู้ความลับ และควรรักษาความลั บไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คาว่า Secretary ยังมีความหมาย
ตามตัวพยัญชนะดังนี้ (ปรารมภ์ นพคุณ, 2540 : 2 – 3)
S = Sense
คือ ความมีสามัญสานึก รู้จักรับผิดชอบว่าสิ่งใดควรทาและไม่ควรทา
มีการตัดสินใจอย่างเด็ดขาด อีกทั้งยังไม่เป็นผู้ที่ทางานโดย
ปราศจากความยับยั้งชั่งใจ
E = Efficiency
คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และจะแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพของงานด้วย
C = Curage
คือ ความมุมานะ ความกล้า และกล้าที่จะทางานโดยไม่กลัวว่าจะเกิด
ความผิด ซึ่งขึ้นอยู่กับจิตใจของบุคคลนั้น แล้วงานก็จะสาเร็จ
สมความมุ่งหมาย
R = Responsibility คือ ความรับผิดชอบในการทางาน กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่ทางานนั้น ๆ
เองและต้องรับผิดชอบด้วย
E = Energy
คือ การมีกาลังใจและสุขภาพดีในการทางาน โดยปกติแล้วในการ
ทางานอาจต้องพบกับความเหน็ดเหนื่อยบ้าง แต่เลขานุการต้อง
รู้จักการผ่อนสั้นผ่อนยาวในการทางาน รู้จักแบ่งเวลาให้ถูกต้อง
เพื่อร่างกายจะได้รับการพักผ่อนบ้างตามสมควร
T = Technique คือ การมีเทคนิคในการทางาน รู้จักดัดแปลงให้เหมาะสม ซึ่งเทคนิค
นั้นเป็นเทคนิคเฉพาะของแต่ละบุคคล อาจลอกเลียนแบบจาก
ผู้อื่นได้แต่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนั้นเทคนิคจึงเป็นเรื่องที่บอก
หรือสอนกันไม่ได้
A = Active
คือ ความว่องไว ไม่เฉื่อยชา มีการตื่นตัวอยู่เสมอ เลขานุการต้องมี
ความตื่นตัวและกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา แม้ว่างานที่ทา
จะมีมากหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตาม
R = Rich
คือ ความเป็นผู้มีศีลธรรม มีความสมบูรณ์ในด้านจิตใจ มิได้หมายถึง
ความร่ารวยแต่อย่างใด หากเลขานุการเป็นคนดีมีคุณธรรมด้วย
ก็จะนาความเจริญมาสู่เลขานุการและองค์การที่ทางานอยู่
Y = Youth
คือ อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาว เพราะงานของเลขานุการนั้นจะต้องติดต่อ
กับคนทั่ว ๆ ไป
นอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญได้ให้นิยามความหมายของคาว่า เลขานุการ ไว้ดังต่อไปนี้
ภรณี วินิจฉัยกุล (2537 : 1) กล่าวว่า “เลขานุการ” คือผู้ช่วยที่สาคัญที่จะช่วยประสานงาน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ให้งานดาเนินไปโดยรวดเร็วและประสบผลดี เป็นผู้สร้างสัมพันธภาพ
อันดีภายในบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทและผู้มาติดต่อ เป็นภาพลักษณ์ของผู้บริหารและ
บริษัท ช่วยรับ เรื่องต่าง ๆ ที่จะเข้าไปถึงผู้บริห าร ช่วยแก้ปัญ หาเฉพาะหน้าแทน และรับผิดชอบ
ในหลาย ๆ เรื่อง พร้อมทั้งให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่ผู้บริหาร
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเลขาน ุการ (2203-2001)
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วลัย สุพัฒน์ธี (ม.ป.ป. : 1) กล่าวว่า “เลขานุการ” คือ ผู้แบ่งเบาภาระของผู้บ ริหารที่สาคัญ
ช่วยผู้บริหารปฏิบัติงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาทางานด้านบริหาร
ได้อย่างเต็มที่ เช่น การวางแผนงาน การกาหนดนโยบาย การควบคุมและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ
เป็นต้น
เว็บไซต์ งานวันนี้.com ได้ให้นิยมความหมายของอาชีพเลขานุการไว้ว่า ผู้ปฏิบัติเลขานุการSecretary เป็นผู้ทาหน้าที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการบริหารจัดการงานของ
องค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความราบรื่น และรวดเร็ว
(เข้าถึงได้จาก http://www.xn--72c0baa2eyce3a4p.com สืบค้นเมื่อ 27 มกราคม 2559)
จากคาจากัดความดังกล่าว สรุปได้ว่า “เลขานุการ” คือ ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวย
ความสะดวก แบ่งเบาภาระ คัดกรองงาน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยต้องเป็น
ผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถจัดระบบการทางานได้ มี ความเชี่ยวชาญในงานเอกสาร
มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร สามารถติ ด ต่ อ ประสานงานทั้ ง ในและนอกหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งราบรื่ น
ก้าวทัน เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ใช้ ภ าษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง มีความรับ ผิ ดชอบ
ในงานที่ได้รับ มอบหมาย มีการตัดสินใจที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีการสั่งการ รวมถึง
มี บุ ค ลิ ก ภาพและมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี อั น จะช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นงานของผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและหน่ ว ยงาน
ให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีลักษณะงานที่มีตาแหน่งหน้าที่ใกล้เคียงกับเลขานุการ คือ “เลขาธิการ” และ
“อักษรเลข” ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ดังนี้
เลขาธิการ
หมายถึง
ผู้ดารงตาแหน่งบริหารระดับสูงตาแหน่งหนึ่ง เช่น
เลขาธิการสหประชาชาติ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
เลขาธิการรัฐสภา เลขาธิการสมาคม เป็นต้น
อักษรเลข
หมายถึง
ตาแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่ มีมาแต่โบราณ
ต่อมาใช้เรียกผู้ทาหน้าที่เลขานุการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด

1.2 ความสาคัญและความจาเป็นของเลขานุการ
ในการทางานของผู้บ ริห ารย่ อมมีภาระงานมากมาย ภายใต้ระยะเวลาที่จากัด โดยหลักของ
การทางานของผู้บริหารนั้นจะเน้นในส่วนของงานนโยบาย งานบริหาร งานวางแผน งานตรวจสอบ
เป็นหลัก ซึ่งมีความจาเป็นที่จะต้องมี เลขานุการ มาช่วยในการจัดระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความก้าวหน้า ตั้งแต่การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยการพบปะ
ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ และทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อ
ให้ เกิดความประทับ ใจเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ห น่วยงาน จัดการนัดหมายและจัดการเดินทาง
ให้กับผู้บริหารได้อย่างเหมาะสม ร่างและโต้ตอบจดหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่าง
ถูกต้อง จัดเก็บ เอกสารตามระบบการจัดเก็บเอกสาร เพื่อให้ ง่ายต่อ การค้นหาและนามาใช้อ้างอิง
และจัดประชุมตามขั้นตอนการประชุมเพื่ออานวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย รวมถึงการเป็นทัพหลัง
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ที่ ค อยส่ งเสริ ม งานให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร ซึ่ งในบางครั้งผู้ บ ริห ารอาจต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล ต่ าง ๆ จึ งเป็ น หน้ า ที่
ของเลขานุการที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ สามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง แม่นยา
และรวดเร็ว โดยหากเปรียบร่างกายของคนแล้ว ผู้บริหารเปรี ยบเสมือนหัว ที่คอยใช้ความคิดในการ
บริ ห ารจั ด การงานทุ กอย่ าง และมีเลขานุก ารเปรียบเสมื อนมือ ที่ คอยปฏิ บัติ งาน สนั บ สนุ น งาน
อานวยความสะดวก คัดกรองและตรวจสอบงาน ก็จะทาให้งานของผู้บริหารประสบความสาเร็จได้
อย่างราบรื่น หากมีแต่ผู้บริหารหรือมีแต่หัว แต่ขาดเลขานุการหรือมือ งานนั้นก็ย่อมจะไม่ประสบ
ความส าเร็ จ อย่ างแน่ น อน ดังนั้ น ในส่ ว นของงานจึ งต้อ งมี ทั้ งสองส่ ว นเพื่ อให้ งานเกิ ด ความสมดุ ล
และก้าวหน้า
สรุปได้ว่า งานอาชีพเลขานุการ มีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงาน
เป็ น อย่ า งยิ่ ง หากหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ บ ริ ห ารมี เลขานุ ก าร ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ านวยความสะดวก
ในทุก ๆ ด้าน มีความเชี่ยวชาญในงานและมีทักษะในวิชาชีพเลขานุการ มีความรอบรู้ รับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม จนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารก็ย่อมที่จะ
ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารเกิ ด ความไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจ เกิ ด ความไว้ ว างใจในการท างาน งานทุ ก งานก็ จ ะประสบ
ความสาเร็จ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้งานของหน่วยงานและผู้บริหาร
ประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น

1.3 ประเภทของเลขานุการ
แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามหลักวิชาการ
 เลขานุ ก ารประจ าต าแหน่ ง (Position Secretary) หรื อ เลขานุ ก าร
สานั ก งาน (Office Secretary) คื อ เลขานุ ก ารที่ มี ตาแหน่ งและเงิน เดื อ น
ประจ าแน่ น อนในหน่ ว ยงาน หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริห าร เลขานุ ก าร
ประเภทนี้ไม่ต้องลาออก ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเดิมกับผู้บริหารคนใหม่
เช่น เลขานุการกรม เลขานุการบริษัท เลขานุการของแผนกงานต่าง ๆ
 เลขานุการประจาตัวบุคคล (Personal Secretary) หรือเลขานุการส่วนตัว
(Private Secretary) คือ เลขานุการที่ปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารเพียงคนเดียว
เท่านั้ น เนื่ องจากภาระงานของผู้ บ ริห ารอาจมีมากจนไม่ส ามารถดาเนินการ
ได้ด้วยตนเอง จึงต้องมีเลขานุการมาช่วยแบ่งเบาภาระงาน เช่น เลขานุการ
รัฐมนตรี เลขานุการนักธุรกิจ เลขานุการของนักแสดง
 เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary) คือ ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงสังคม
และได้รับเชิญให้เป็นเลขานุการ ในงานที่มีเกียรติ โดยมิได้รับค่าตอบแทนหรือ
เงินเดือนแต่อย่างใด เช่น เลขานุการงานการกุศลต่าง ๆ
 เลขานุการพิเศษ (Special Secretary) คือ ผู้ที่มีตาแหน่งหน้าที่อื่นประจา
อยู่แล้ว และได้รับเชิญให้เป็นเลขานุการเฉพาะกิจในคราวใดคราวหนึ่งเท่านั้น
เมื่องานเสร็จสิ้น การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการก็ถือว่าสิ้นสุดลง เช่น เลขานุการ
ในที่ประชุม
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2. แบ่งตามคุณสมบัติหรือตามวงการธุรกิจ
 เลขานุการระดับต้น (Junior Secretary) หรือเลขานุการสามัญ (Routine
Secretary) คือ เลขานุการที่พึ่งสาเร็จการศึกษามาใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์
ในการทางาน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสานักงาน เช่น งานเอกสารทั่วไป พิม พ์
ร่าง โต้ ตอบ จดหมาย รับ โทรศัพ ท์ จดชวเลข ซึ่งจั ดเป็ น ลั ก ษณะของงาน
ประจา (Routine)
 เลข านุ การอาวุ โ ส ห รื อ เลข านุ การชั้ น สู ง (Senior Secretary) คื อ
เลขานุการที่มีประสบการณ์ในการทางาน มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ
และสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอย่างได้
 เลขานุ ก ารบริ ห าร (Executive Secretary) หรื อ เลขานุ ก ารองค์ ก าร
(Organization Secretary) คื อ เลขานุ ก ารที่ มี ค วามรู้ ความสามารถสู ง
สามารถปฏิบัติงานด้านบริห ารขององค์การได้ สามารถช่วยผู้ บริห ารในการ
ตัดสินใจดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีเลขานุการระดับต้นมาช่วยปฏิบัติงานได้

1.4 ความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
อาชีพเลขานุการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดผู้บริหารมากที่สุด มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถ และทั ก ษะในด้ า นต่ าง ๆ ให้ กั บ บุ ค คลทั่ ว ไปทั้ งในและนอกหน่ ว ยงานได้ เห็ น เป็ น
เชิ งประจั ก ษ์ หากปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความตั้ งใจ หมั่ น เรี ย นรู้สิ่ งใหม่ ๆ และพั ฒ นาตนเองอยู่ เสมอ
ก็จะได้รับการสนับสนุนผลักดันจากผู้บริหาร ให้มีก้าวหน้าในงานอาชีพได้อย่างไม่ยากนัก โดยเริ่มจาก
การเป็นเลขานุการระดับต้น (Junior Secretary) หรือพนักงานพิมพ์ดีด (Typist) และพนักงานชวเลข
(Stenographer) ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี ป ระสบการณ์ ในการท างาน หากปฏิ บั ติ ง านประจ า (Routine)
ในสานักงานจนคล่องแคล่วและชานาญในงานเลขานุการ สามารถช่วยเหลืองานผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
ก็จะได้เลื่อนระดับเป็น เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง (Senior Secretary) ซึ่งจะมีอานาจ
ในการตัดสินใจได้มากกว่าเลขานุการระดับต้น รวมถึงผลตอบแทนในเรื่องของเงินเดือน และขอบเขต
อานาจหน้าที่ที่มากขึ้นอีกด้วย หากมีประสบการณ์ในการทางานมากขึ้น เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหาร
ก็ส ามารถเลื่ อนต าแหน่ งเป็ น เลขานุ ก ารบริห าร (Executive Secretary) หรือ เลขานุ ก ารองค์ ก าร
(Organization Secretary) ซึ่ ง จั ด ได้ ว่ า เป็ น ต าแหน่ ง สู ง สุ ด ของต าแหน่ ง เลขานุ ก าร ที่ ส ามารถ
ปฏิบัติงานด้านบริหารขององค์การ รวมถึงมีผู้ช่วยที่เป็นเลขานุการระดับต้นมาช่วยในการปฏิบัติงาน
ในส่ ว นของงานประจ า (Routine) ได้ อี ก ด้ ว ย และนอกจากต าแหน่ งสู ง สุ ด ของเลขานุ ก ารแล้ ว
หากเลขานุการเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมาก มีประสบการณ์ในการทางานสูง มีใจรักในงาน
บริหาร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมก็ย่อมที่จะได้รับการสนับสนุน ให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหาร (Executive) หรือผู้จัดการ (Manager) ของหน่วยงานได้ ดังรูปภาพต่อไปนี้
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ผูบ้ ริ หาร (Executive)
หรื อผูจ้ ดั การ (Manager)

เลขานุการบริ หาร (Executive Secretary)
หรื อเลขานุการองค์การ (Organization Secretary)

เลขานุการอาวุโส หรื อเลขานุการชั้นสู ง
(Senior Secretary)

เลขานุการระดับต้น (Junior Secretary)
พนักงานพิมพ์ดีด (Typist)/พนักงานชวเลข (Stenographer)

ภาพที่ 1.1 แสดงความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.

 เกร็ดความรู้ การที่เลขานุการจะได้รับค่าตอบแทนที่มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการ
ทางานและตาแหน่งแต่ละระดับของเลขานุการ รวมถึงหน่วยงานที่ปฏิ บัติงาน เช่น หากเป็นหน่วยงาน
ราชการก็จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา แต่หากเป็นหน่วยงานของเอกชน ตาแหน่งเลขานุการอาจ
ได้รับเงินเดือนน้อยหรือมากกว่าที่กาหนดในวุฒิการศึกษาก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดและการกาหนดอัตรา
เงินเดือนของแต่ละบริษัท แต่หากเป็นบริษัทข้ามชาติ เช่นบริษัทน้ามัน บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เลขานุการก็จะได้ รับค่าจ้างที่ค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นทางเลือกที่ น่าสนใจ แต่ทั้งนี้เลขานุการก็จะต้องมี
ความสามารถทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 เป็นอย่างดีอีกด้วย เนื่องจากประเทศไทย
จัดอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศจึงมีความสาคัญอย่างมาก
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แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
1. มองการณ์ไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เลขานุการต้อง
มีวิจารณญาณที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ คาดการณ์ล่วงหน้า ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้อ ย่ างเหมาะสม เพื่ อ วางแผนรองรับ สิ่ งที่ จะเปลี่ ย นแปลงได้ รวมถึง มี ค วามคิ ด ริเริ่ ม
สร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ๆ กล้าที่ จะคิดนอกกรอบ กล้าปรับปรุง เปลี่ยนแปลง งานที่ตนเองรับผิดชอบ
ให้ดีขึ้น โดยค้นหาวิธีการทางานใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อผลงานที่ดีที่สุด
2. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย (Responsibility) เลขานุการต้องมีความ
รับ ผิ ด ชอบในทุ กงานที่ ได้ รั บ มอบหมาย เพื่ อแบ่ งเบาภาระของผู้ บั งคับ บั ญ ชาไม่ ต้อ งคอยติด ตาม
การทางานทุกขั้นตอนของเลขานุการ และงานใดที่ยังทาไม่เสร็จก็ต้องทาให้แล้วเสร็จถึงแม้จะต้องทา
ช่วงนอกเวลาทางานก็ตาม เนื่องจากผลสาเร็จของงานอาจส่งผลกระทบต่องานอื่น ๆ ต่อไปได้
3. ใฝ่ ห าความรู้ (Pursuing Knowledge) เลขานุ ก ารในยุ ค ปั จ จุ บั น ต้ อ งใฝ่ ห าความรู้
อยู่เสมอ ไม่หยุดอยู่กับที่ สิ่งใดที่มีประโยชน์ต่อการทางาน ก็ต้องหมั่นศึกษา และนามาปรับใช้ในการ
ทางาน อาจจะศึกษาด้วยตนเอง สอบถามผู้รู้ หรือเข้าร่วม อบรม สัมมนา รวมถึงเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของชมรม สมาคมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมถึงอาจเข้าเรียนเสริมความรู้ในคอร์สสั้น ๆ
ตามสถาบันต่าง ๆ เช่น ลงเรียนภาษาต่างประเทศ หรือลงเรียนคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง ๆ ที่ตนเอง
สนใจ เป็นต้น
4. มีความรอบรู้ (Omniscience) และทันต่อเหตุการณ์ เลขานุการจะต้องเป็นผู้ที่มีความ
รอบรู้ในทุกด้าน ทั้งงานในหน้าที่ของตน งานของหน่วยงาน งานนอกหน่วยงาน งานของผู้บริหาร
รวมถึ ง เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น ทั้ ง ภาวะเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโลยี ที่ เปลี่ ย นแปลง
และความรอบรู้ ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ รู้ จั ก ลั ก ษณะนิ สั ย การท างานและนิ สั ย ส่ ว นตั ว ของผู้ บ ริ ห าร
และสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้บริหาร รวมถึงรู้จักบุคคลทั้งในและ
นอกหน่ ว ยงานที่ ต้ อ งติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ จะได้ ท าการต้ อ นรั บ และติ ด ต่ อ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
5. มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี (Royalty) เลขานุ ก ารต้ อ งตั้ งใจท างานอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
มีทั ศนคติ ที่ดี ต่อผู้ บ ริ ห าร เพื่ อนร่ว มงาน และต่อหน่ ว ยงานของตนเอง ช่ วยเหลื อเกื้ อกูล งานของ
ทุกภาคส่วนในหน่ วยงาน มีความซื่อสัตย์ต่อผู้บริห าร ไม่เปิดเผยความลับของหน่วยงานและของ
ผู้บริหาร หากมีความจงรักภักดีต่อหน่วยงานแล้ว เลขานุการย่อมจะได้รับ ความเมตตา และความ
ไว้วางใจผู้บริหาร ซึ่งจะนาไปสู่ความก้าวหน้าในงาน เนื่องจากมองเห็นถึงความทุ่มเท เสียสละ ในการ
ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน

1.5 คุณสมบัติของเลขานุการ
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่เลขานุการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ (Mastery of Secretarial Skills)
 ปฏิบัติงานด้านเอกสารได้ เช่น การร่างและโต้ตอบจดหมาย งานพิมพ์และ
พิสู จน์อักษร จัดเก็บ เอกสาร ทั้งในรูปแบบของเอกสารที่เป็นกระดาษและ
เอกสารที่เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
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 จดชวเลขและถอดข้อความ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
 พิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีด้วยความเร็ว 35 คา/นาที ขึ้นไป
 ใช้อุปกรณ์สานักงาน และใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานของระบบสานักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ได้ เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่องบันทึกเทป
แบบ MP3 เครื่ อ งสแกนเนอร์ เครื่ อ งท าลายเอกสาร แท็ บ เล็ ต และ
สมาร์ทโฟน
 จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทารายงานการประชุมได้
 ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อได้อย่างเหมาะสมและสร้างความประทับใจ
แก่ผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 จัดการนัดหมายที่ดี เพื่อเอื้อให้การสนทนาในเรื่องธุรกิจหรืองานเป็นไปอย่าง
ราบรื่น
 เตรียมการเดินทางและอานวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เดินทางของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นที่พึงพอใจของผู้บริหาร
 ติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางโทรศั พ ท์ โทรสาร โทรคมนาคม ไปรษณี ย ภั ณ ฑ์ และ
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ได้ เช่ น จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) และสื่ อ
โซเชียลต่าง ๆ เช่น Line, Facebook, Twitter และ Instragram เป็นต้น
2. มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดี (Good Character and Personality)
2.1 บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะดี (Good Appearance) เลขานุ ก ารต้ อ งมี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ ดี
ซึ่ ง จะช่ ว ยสร้ า งความประทั บ ใจและความนิ ย มชมชอบ ความนั บ ถื อ ศรั ท ธา จากผู้ ที่ พ บเห็ น
โดยบุคลิกภาพภายนอกสามารถสังเกตหรือมองเห็นได้ง่าย และสามารถพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขได้ง่าย
ประกอบไปด้วย
 รู ป ร่ า งหน้ า ตาดี (Good Looking) มี รู ป ร่ า งสมส่ ว น ไม่ อ้ ว นหรื อ ผอม
จนเกินไป ควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสมและมีหน้าตาดี
สะอาดสะอ้าน แต่งหน้าพองาม ดูแล้วสบายตา
 แต่ งกายดี (Good Grooming) โดยเน้น ในเรื่องของความสุ ภ าพ สะอาด
ประหยัด ตัดเย็บประณีต และที่สาคัญคือสวมใส่ไ ด้ถูกต้องตามกาลเทศะ
และตรงกั บ บุ ค ลิ ก ภาพของตนเอง รวมถึ งการใช้ เครื่ อ งประดั บ กระเป๋ า
รองเท้า ควรเข้าชุดกัน และเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ
 สะอาด เรียบร้อย (Cleanliness) คือ ความสะอาดของร่างกายตั้งแต่หั ว
จรดเท้า เลขานุการที่ดีต้องไม่มีกลิ่นตัวและกลิ่นปาก และต้องรู้จักรักษาความ
สะอาดของร่ า งกายเป็ น ประจ า รวมถึ ง การท าความสะอาด เสื้ อ ผ้ า
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ให้แลดูสะอาดเหมือนใหม่อยู่เสมอ
 มี สุ ข ภาพดี (Good Health) การมี สุ ข ภาพที่ ดี ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ
ย่ อ มส่ งผลให้ เลขานุ ก ารมี ค วามสดชื่ น กระปรี้ก ระเปร่า ผิ ว พรรณผ่ อ งใส
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มีความพร้อมที่จะทางานในแต่ละวันอย่างมีความสุข ซึง่ จัดได้ว่าการมีสุขภาพ
ดีเป็นพื้นฐานของผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
 มี ก ารวางท่ า ทางที่ ดี (Good Poise and Posture) กิ ริ ย าแนบเนี ย น
ทุ ก ท่ า ทางไม่ ว่ า จะเป็ น การนั่ ง การยื น การเดิ น ต้ อ งสง่ า งามทุ ก การ
เคลื่อนไหว ซึง่ จะทาให้ผู้ทพี่ บเห็นเกิดความประทับใจ
 มี น้ าเสี ย งและค าพู ด ที่ ดี (Good Voice and Speech) ต้ อ งมี น้ าเสี ย ง
ที่นุ่มนวล ใช้คาพูดเหมาะสม ชัดเจน เป็นธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้สึก
เป็นมิตรได้เป็นอย่างดี
2.2 อุปนิสัยที่ดี (Good Attitude) คือบุคลิ กภาพภายใน เป็นสิ่ งที่มองไม่เห็ น แต่
สามารถสัมผัส และรับรู้ ได้หากได้พบปะ พูดคุย หรือร่วมงานกัน สามารถเสริมสร้างและพัฒ นาได้
เช่นเดียวกับบุคลิกภาพภายนอก ประกอบไปด้วย
 มี นิ สั ย ในการท างานที่ ดี มี ทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจต่ อ การท างาน
(Attitude and Job Satisfaction) ทางานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการ
ทางานทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีใจรักในงาน ทางานรวดเร็วถูกต้อง มีทักษะ
ในการทางาน สามารถจัดลาดับความสาคัญก่อนหลังของงานได้ เน้นคุณภาพ
ของงานมากกว่าปริมาณที่ทาได้
 มี นิ สั ย ส่ ว นตั ว ที่ ดี (Good personal habits) มี ค วามรับ ผิ ด ชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย มีการตัดสินใจดี มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้นในการทางาน
มีศีลธรรมดี ควบคุมอารมณ์ ได้ ซื่อสัตย์สุจริต ยอมรับฟังความคิดเห็ นของ
คนอื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ขยัน อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
3. มีพื้นความรู้ทั่วไปดี (General Background) คือ มีความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิ บั ติ ง าน และมี ค วามรู้ ใ นทางธุ ร กิ จ (Business Knowledge) เช่ น ความรู้ ทางการตลาด
ทางเศรษฐศาสตร์ การบั ญ ชี การเงิ น การธนาคาร กฎหมาย เศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง
เหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ทั่วไปทางด้านภาษาต่างประเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
หน่วยงาน เป็นต้น
4. การผ่ า นการฝึ ก งาน (Apprenticeship) คื อ การเข้ า ฝึ ก ประสบการณ์ ใ นสถาน
ประกอบการก่อนสาเร็จการศึกษา รวมถึง การผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่เลขานุการ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการทางานจริง เนื่ องจากในการเรียนรู้ภ าคทฤษฎี
ในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอสาหรับการปฏิบัติงานจริง แต่หากเลขานุการได้ผ่านการฝึกงานจากบริ ษัท
ห้ างร้ าน หรือหน่ ว ยงานราชการแล้ ว ย่อมเป็ นการฝึ กฝน และเตรียมพร้อมส าหรับการทางานได้
มากกว่าผู้ ที่ ไม่ เคยผ่ านการฝึ กงานมาเลย ข้ อผิ ดพลาดในการทางานก็จะลดน้อยลง โดยสามารถ
นาประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานมาประยุกต์ใช้ในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
5. มีทักษะด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในระดั บ ที่ ดี สามารถสนทนา ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และรั บ ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
เมื่อสั่ งงานใด ๆ แล้ ว สามารถน าไปดาเนิน การได้ทั นที มี วิธีการจับ ประเด็น ย่อ และสรุปความ
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ซึ่งคุณ สมบัติข้อนี้จ ะได้ใช้งานมากในส่วนของการจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ ทั้งภายในและนอก
สานักงาน

ภาพที่ 1.2 แสดงบุคลิกลักษณะที่ดีของเลขานุการ
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.

1.6 บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
(Role of Professional Secretary)
1.6.1 บทบาทของเลขานุการ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย ของคาว่า บทบาท
หมายถึง การทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ และคาว่ า หน้าที่ หมายถึง กิจที่จะต้องทาด้วยความ
รับผิดชอบ เมื่อนามารวมกัน จึงหมายความว่า การทาตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ด้วยความรับผิดชอบ
ซึ่งบทบาทของเลขานุการจะมากหรือน้อยในหน่วยงานย่อมขึ้นอยู่กับ นโยบายของ
หน่ ว ยงาน ลั ก ษณะงาน ต าแหน่ ง ของผู้ บ ริ ห าร ความไว้ ว างใจ ของผู้ บ ริ ห าร และความรู้
ความสามารถของเลขานุการ โดยมีผู้เปรียบเทียบบทบาทของเลขานุการไว้ อย่างหลากหลาย เช่น
เปรี ย บเสมื อ นเพื่ อ นคู่ คิ ด ของผู้ ข องผู้ บ ริ ห าร เป็ น ฟั น เฟื อ งที่ ขั บ เคลื่ อ นงานของหน่ ว ยงาน
เป็นกองหนุนที่พร้อมรบ เป็นคลังสมองที่มีประสิทธิภาพ เป็นคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูล เป็นกระจก
ส่ อ งความพร้ อ ม เป็ น กั น ชนคอยกรองบุ ค คลและงานที่ จ ะเข้ า มาติ ด ต่ อ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
เป็นผู้เชื่อมโยงประสานงานในหน่วยงาน เป็นกระโถนหรือส้วมที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นตู้เซฟ
ที่คอยเก็บความลับของผู้บริหารและหน่วยงาน เป็นต้น
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สรุ ป ได้ ว่ า บทบาทของเลขานุ ก าร คื อ การท างานตามที่ ก าหนดด้ ว ยความ
รับผิดชอบ รอบคอบ รอบรู้ ทั้งงานในหน้าที่ของตนเองและงานของหน่วยงาน โดยงานที่กาหนดของ
งานเลขานุ การคือ อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระหน้าที่ และส่ งเสริมงานของผู้ บั งคับบัญ ชา
ซึ่ งเลขานุ ก ารจะต้ อ งทราบบทบาทหน้ าที่ ข องตน เพื่ อ ที่ จ ะปฏิ บั ติ งานตามบทบาทที่ ได้ รับ อย่ า ง
เหมาะสมจึงจะเป็นการส่งเสริมการทางานของผู้บังคับบัญชา ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรขนาด
ใหญ่ หรื อ ขนาดเล็ ก เลขานุ ก ารจึ งเป็ น ตั ว หลั ก ส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ งานของหน่ ว ยงานด าเนิ น ไปได้
อย่างราบรื่น
1.6.2 หน้าที่ของเลขานุการ
โดยทั่วไปเลขานุการ มีหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้
1. งานในหน้ า ที่ห รื องานประจ า (Routine Operation) เป็น งานที่ เป็ น หน้ าที่
หลักของเลขานุการ จะต้องปฏิบัติเป็นประจาสม่าเสมอ
 ดูแลรั บ ผิ ดชอบหนังสื อเข้า -ออก จัดล าดั บ ความส าคัญ ตรวจสอบความ
ถูกต้องของตัวอักษร และรูปแบบหนังสือก่อนนาเสนอให้ผู้บริหารลงนาม
 รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชา ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งคาสั่งโดยตรง จากบันทึก
สั่งงาน จากทางโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือ
การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พร้อมทั้งปฏิบัติตาม
คาสั่งอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
 ร่าง เขียน จดหมายโต้ตอบ หนังสือภายใน หนังสือภายนอก เขียนรายงาน
คาปราศรัย และเอกสารอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 จั ด เก็ บ และรั ก ษาเอกสาร ทั้ ง แบบจั ด เก็ บ เข้ า แฟ้ ม และเก็ บ ในไฟล์
คอมพิวเตอร์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
 ให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
 ติดต่ อสื่ อสารทางโทรศั พ ท์ โทรคมนาคม โทรสาร ไปรษณี ยภั ณ ฑ์ และ
เครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-mail) และสื่ อ
ออนไลน์ ๆ เช่น Line, Facebook, Twitter และ Instragram เพื่อติดต่อ
ประสานงานในการทางานและใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
 จัดซื้อ ดูแล บารุง รักษา เครื่องใช้สานักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในสานักงาน
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเพียงพอต่อการใช้งาน
 จัดการประชุม ทั้งก่อนการประชุม (จัดทาจดหมายเชิญประชุม ระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารที่ใช้ในการประชุม เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ โสต
สถานที่ในการประชุม) ขณะประชุม (บันทึกการประชุม) และหลังประชุม
(จัดทารายงานการประชุมส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง)
 ต้อนรับและให้บริการผู้มาติดต่อด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดี
 จัดตกแต่งสถานที่ทางานให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี
ให้คนในหน่วยงานมีความสบายใจอยากทางาน และสร้างความประทับ ใจ
แก่ผู้มาติดต่อ
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 ปฏิ บั ติ ง านประจ าวั น โดยไม่ ต้ อ งมี ผู้ สั่ ง และดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของ
หน่วยงานขณะที่ผู้บริหารไม่อยู่

ภาพที่ 1.3 งานในหน้าที่หรืองานประจาของเลขานุการ (Routine Operation)
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.
2. งานสร้างภาพลักษณ์ (Image Development) เป็นหน้าที่ของเลขานุการที่จะ
ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานและผู้บริหาร อันจะนามาซึ่งความเชื่อถือ ความประทับใจ
ให้ผู้มาติดต่อ หรือบุคคลภายนอก ส่งผลให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุน การให้ความช่วยเหลือและ
ร่วมมือทีด่ ี โดยเลขานุการพึงปฏิบัติ ดังนี้
 มีบุคลิกภาพที่ดี (Good Personality) ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอก
เพื่อสร้างความประทับใจและสร้างความน่าเชื่อถือศรัทธาจากผู้พบเห็น
 มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ ที่ ดี (Good Relationship) กั บ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ช า
เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา และผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ในการทางานและประสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน
 มีการติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communication) ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน
เขีย น ต้องใช้ภาษาถูกต้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ซึ่งเลขานุการที่ดี
ควรเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานด้วย
 มีการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice) ด้วยความขยัน อดทน มีใจรักในงาน
เลขานุ การ และมุ่งมั่น ปฏิ บัติงานได้ห ลากหลาย ด้วยความรอบรู้ ผลงาน
สาเร็จเรียบร้อย
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3. งานอานวยความสะดวก (Personal Convenience) เพื่อส่งเสริมการทางาน
ของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และราบรื่น เลขานุการควรปฏิบัติ ดังนี้
 กลั่นกรองงาน และจัดลาดับความสาคัญของงาน พิจารณางานให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานได้ง่ายและสะดวกขึ้น
 จัดเตรียมข้อมูล ประกอบการตัดสินใจหรือการทางานของผู้บริหาร
 เตรียมการนัดหมาย และแจ้งเตือนการนัดหมายให้กับผู้บริหาร
 เตรี ย มเอกสาร ออกแบบ จั ด ท าแบบฟอร์ ม ต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านสะดวกและรวดเร็ ว มากขึ้ น เช่ น
แบบฟอร์มการขอใช้รถของบริษัท แบบฟอร์มการรับโทรศัพท์ แบบฟอร์ม
การขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
 ติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้บริหารกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน
พร้อมทั้งติดตามเรื่อง และรายงานผลให้กับผู้บริหารทราบอยู่เสมอ
 เตรียมการเดินทางและอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเดินทางให้ผู้บริหาร
 จัดเตรียมและดูแล สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ให้เพียงพอและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 เสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน และแก้ไขปัญหา ให้กับผู้บริหาร
เมื่อผู้บริหารต้องการ
 ให้ความร่วมมือในการทางานของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมให้งานของหน่วยงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารมอบหมาย เช่น ชาระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของ
หน่ ว ยงาน การเสี ย ภาษี การท าธุ ร กรรมเกี่ ย วกั บ การเงิ น การธนาคาร
เป็นต้น
4. งานส่วนตั วของผู้บริหาร (Private Liaison) นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้ ว
เลขานุการยังต้องดูแลช่วยเหลือผู้บริหารในเรื่องส่วนตัวตามสมควร ดังนี้
 ส่งเสริมการทางานของผู้ บริ ห าร เช่น ติดตามข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ จากสื่อต่าง ๆ โดยให้ข้อมูลผู้บริหารให้มากที่สุด
 เตือนความจาเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ของผู้บริหารที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงาน เช่น
งานสั ง คม งานการกุ ศ ล งานเลี้ ย ง งานบุ ญ งานศพ งานแต่ ง งาน ฯลฯ
พร้อมทั้งจัดเตรียมของขวัญ การ์ด ช่อดอกไม้ ซองปัจจัยต่าง ๆ ให้เหมาะสม
กับงานที่จะเข้าร่วม
 ดูแลทุกข์สุขของผู้บริหารตามสมควร เช่น หากผู้บริหารหรือคนในครอบครัว
ของผู้ บ ริห ารเจ็บป่ว ยหรือไม่ส บาย เลขานุ การควรไปเยี่ยมเยียนพร้อมทั้ ง
ให้กาลังใจ
 ช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของผู้บริห ารตามสมควร เช่น ดูแลรับส่งบุตร
หรือภรรยา หากผู้บริหารร้องขอเนื่องจากติดภารกิจในงาน เป็นต้น
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 ดูแล ต้อนรับ อานวยความสะดวกแก่เพื่อนสนิทของผู้บริหารด้วยความเต็มใจ
และเอาใจใส่เป็นพิเศษ
 รักษาผลประโยชน์ของผู้บริหารและหน่วยงาน ด้วยความซื่อสัตย์
สรุปได้ ว่า หน้า ที่ของงานเลขานุการ มีทั้งสิ้น 4 ด้านที่ต้องปฏิบัติ คืองานในหน้าที่
หรืองานประจ า งานสร้างภาพลั กษณ์ งานอานวยความสะดวก และงานส่ว นตัวของผู้ บริห าร
ซึ่งภาระงานจะมากหรือน้อยนั้นย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของหน่วยงาน ตาแหน่งงานของ
ผู้บริห าร และความไว้วางใจของผู้บ ริหารที่มีต่อเลขานุการ รวมถึงความรู้ ความสามารถของตัว
เลขานุการเองด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด

1.7 จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ (Code of Ethics)
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย ของคาว่า จรรยาบรรณ
หมายถึง ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกาหนดขึ้น เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
ดังนั้นในทุกงานอาชีพจึงต้องมีจรรยาบรรณเพื่อ ใช้เป็นหลักในการประกอบอาชีพ เป็นเครื่อง
ชี้นาแนวทางความประพฤติให้อยู่ในกรอบของคุณธรรม จริยธรรมอันดี เพื่อส่งเสริมและธารงไว้ซึ่ง
ชื่อเสีย งและเกียรติของอาชีพ เช่น จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณครู จรรยาบรรณนักธุรกิจ
จรรยาบรรณนักกฎหมาย เป็นต้น อาชีพ “เลขานุการ” ก็เช่นกัน ในการประกอบอาชีพจึงต้องมี
จรรยาบรรณ มาใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เนื่องจากอาชีพเลขานุการเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกับ
ผู้บริหาร และเป็นอาชีพที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เป็นผู้รู้ความลับทุกอย่างของหน่วยงาน
และผู้บริหาร เลขานุการจึงต้องยึดหลักจรรยาบรรณมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี ไม่ทาลายชื่อเสียง
ของหน่วยงาน
2. ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและงานในหน้าที่
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. ติดตามและเรียนรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ และสามารถนามาใช้ประโยชน์
ในงานได้อย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
6. รักษาความลับของหน่วยงานและผู้บริหาร
7. มีความขยัน อดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
8. กระทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทาตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน
9. รักและศรัทธาในอาชีพเลขานุการ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีในอาชีพ
10. มีทัศนคติที่ดีต่อทุกอาชีพ
11. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเลขานุการ
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สุภาพร อ่อนทรัพย์ (2549 : 11) กล่าวว่า การมีจรรยาบรรณเป็นนิสัยขั้นพื้นฐานที่เกิดขึ้น
สาหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง อันได้แก่ การมีคุณธรรม จริยธรรม การมีความซื่อสัตย์
ความตรงต่อเวลา ความอุตสาหะ ความเสียสละ การให้เกียรติผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่
สรุปได้ว่า เลขานุการควรมีจรรยาบรรณในอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เกิด
ความก้าวหน้ า และประสบความส าเร็จ ในงานอาชีพ และหากเลขานุ การประพฤติป ฏิบั ติตนตาม
จรรยาบรรณจนเป็ น ที่ ย อมรั บ ของบุ ค คลทั่ ว ไปก็ จะเป็ น การส่ งเสริม ภาพลั กษณ์ ที่ ดี ต่ องานอาชี พ
เลขานุการอีกด้วย

1.8 การนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการ
ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้น และในโลกของ
การท างานก็เช่น กัน เทคโนโลยี ได้เข้ามาเป็ นส่ ว นหนึ่งที่ จะช่วยขับ เคลื่ อนงานของหน่ วยงานให้ มี
ประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และลดค่าใช้จ่าย จนเรียกได้ว่า เป็นยุคของสานักงาน
อัตโนมัติ ที่นาเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการทางาน ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้
1. เทคโนโลยีสานักงาน ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องใช้สานักงานที่ทันสมัย เช่น เครื่องอัดสาเนา
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทาลายเอกสาร โทรศัพท์ โทรสาร อุปกรณ์สื่อโสตฯ ต่าง ๆ
2. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเลขานุการ
3. เทคโนโลยีการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารผ่านดาวเทียม
การสื่อสารผ่านเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (LAN) และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
1.8.1 การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน
 ปรั บ ปรุ งรู ป แบบการท างาน ให้ ก ารท างานง่าย รวดเร็ว ทั น สมั ยและถู ก ต้ อ ง
แม่ น ย ายิ่ งขึ้น เช่น การน าเทคโนโลยีไปรษณี ย์อิเล็ กทรอนิ กส์ (E-mail) ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ผ่านเครือข่าย
อิ น เทอร์ เน็ ต แทนการใช้ พ นั ก งานเดิ น หนั งสื อ ตลอดจนลดปริ ม าณกระดาษ
ในส านั ก งาน จนกลายเป็ น ส านั ก งานไร้ ก ระดาษ (Paperless) ซึ่ ง ส่ ง ผล
ให้หน่วยงานประหยัดทรัพยากร เวลา และงบประมาณ
 อานวยความสะดวกในการทางาน โดยการนาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ มาใช้
ในงาน เพื่ อ ประหยั ด แรงงาน และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการท างานให้ ดี ขึ้ น เช่ น
เครื่ อ งถ่ า ยเอกสาร เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งพิ ม พ์ เครื่ อ งสแกนเนอร์
เครื่องทาลายเอกสาร เป็นต้น
 ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน เช่นการประชุมทางไกล
(Video Conference) การประชุมสายผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ การประชุมผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั่ง ทางสื่อออนไลน์ อาทิ การประชุมผ่านกลุ่ม
ไลน์และเฟสบุ๊ค เป็นต้น
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ภาพที่ 1.4 การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน ในการปรับปรุงรูปแบบการทางาน
จนกลายเป็นสานักงานไร้กระดาษ (Paperless)
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.

เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเลขาน ุการ (2203-2001)

หน่วยที่ 1 ความรูพ้ ้ ืนฐานงานเลขาน ุการ

24

ภาพที่ 1.5 การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงาน โดยนาเอาเครื่องใช้สานักงานต่าง ๆ
มาใช้อานวยความสะดวกในการทางาน
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.

ภาพที่ 1.6 การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในการติดต่อสื่อสาร โดยการจัดประชุมทางไกล
(Video Conference)
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.
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ภาพที่ 1.7 การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในการติดต่อสื่อสาร โดยการประชุมผ่านโปรแกรมไลน์
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.
1.8.2 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับงานเลขานุการ
เลขานุ การนั บ ได้ ว่าเป็ น ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับ การปฏิ บั ติ งานในส านั ก งาน ซึ่งใน
ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่ ได้ ป รั บ เปลี่ ย นเป็ น ส านั ก งานอั ต โนมั ติ ดั ง นั้ น เลขานุ ก ารจึ ง ต้ อ งมี ค วา มรู้
และพร้อมที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดังนี้
 มีทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในงานเลขานุการ เช่น Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft
Powerpoint, Microsoft Outlook, SPSS และโปรแกรมการเขียนเว็บเพจ
 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการได้อย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว เช่น การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 จัดระบบสานักงานอัตโนมัติ และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสานักงาน
ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานและผู้บริหาร
 ประยุกต์ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ให้กับงานของผู้บริหาร เช่นการส่งข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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ภาพที่ 1.8 ความรู้ด้านเทคโนโลยีกับงานเลขานุการ
ที่มา : นันทภรณ์ บุญอิ่ม, 2559.
 เกร็ ด ความรู้ ระบบเครื อ ข่ า ยเฉพาะพื้ น ที่ (Local Area Network : LAN) เป็ น ระบบเครื อ ข่ า ยที่ ใ ช้
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระยะใกล้เข้าด้วยกัน เช่น ภายในหน่วยงาน อาคาร หรือ
สถาบันเดียวกั น เป็นต้น โดยมีคอมพิวเตอร์ส่วนกลางตั้งอยู่ที่แห่งหนึ่งและมีสถานีทางาน (Work Station)
กระจายอยู่ตามที่ ต่าง ๆ ปัจจุบันระบบ LAN เป็นที่ยอมรับและนิยมนามาใช้งานในหลายองค์การ เนื่องจาก
แต่ละหน่วยงานสามารถใช้สารสนเทศร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีต้นทุนการดาเนินงานไม่สูงนัก
(รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมน และ ผศ. ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551 : 140)
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สร ุปเนื้อหา หน่วยที่ 1
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาหน่วยที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ จบเรียบร้อยแล้ว
สามารถสรุปเนื้อหา ได้ดังนี้
เลขานุการ (Secretary) หมายถึง ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระ
คัดกรองงาน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย
สามารถจัดระบบการทางานได้ มีความเชี่ยวชาญในงานเอกสาร มีทักษะในการสื่อสาร สามารถติดต่อ
ประสานงานทั้ งในและนอกหน่ วยงานได้ อย่ างราบรื่ น ก้ าวทั นเทคโนโลยี ใหม่ ๆ ใช้ ภ าษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย มีการตัดสินใจที่ดี สามารถ
ปฏิบัติงานได้โดยไม่ต้องมีการสั่งการ รวมถึงมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อันจะช่วยขับเคลื่อนงาน
ของผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานให้สาเร็จลุล่วงด้วยดีและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเลขานุการมี ความ
จาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง หากหน่วยงานหรือผู้บริหารมีเลขานุการที่ปฏิบัติหน้าที่
อานวยความสะดวกในทุก ๆ ด้านแล้ว งานทุกงานก็จะประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เลขานุการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบ่งตามวิชาการ และแบ่งตามคุณสมบัติหรือวงการธุรกิจ
ซึ่งตาแหน่งเลขานุการจะก้าวหน้าหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากผู้บริหาร เนื่องจากตาแหน่ง
เลขานุการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารมากที่สุด มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ
และทักษะในด้านต่าง ๆ ให้บุคคลทั่วไปทั้งในและนอกหน่วยงานได้เห็นเชิงประจักษ์ ก็จะสามารถพัฒนา
จากเลขานุการระดับต้น ขึ้นมาเป็นเลขานุการอาวุโส จนเป็นเลขานุการบริหาร และหากมีความสามารถ
มากก็อาจได้เลื่อนตาแหน่งเป็นผู้บริหารได้ในที่สุด
บุคคลที่จะมาทาหน้าที่เลขานุการต้องมีคุณสมบัติ 5 ข้อ คือ มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ
มีบุ คลิ กลักษณะและอุปนิ สัยที่ดี มีพื้นความรู้ทั่วไปดี การผ่ านการฝึกงาน และมีทักษะด้านการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในระดับที่ดี
เลขานุ การจะต้ องปฏิ บั ติ งานตามบทบาทและหน้ าที่ ที่ ได้ รับมอบหมายด้ วยความรับผิ ดชอบ
รอบคอบ รอบรู้ ทั้งงานในหน้าที่ของตนเองและงานของหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมงานของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กรขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก เลขานุการจะเป็นตัวหลักสาคัญที่จะทาให้
งานของหน่ วยงานดาเนิ นไปได้อย่างราบรื่น โดยทั่วไปเลขานุการจะมีหน้าที่หลักที่ต้องปฏิบั ติ 4 ด้าน
คือ งานในหน้าที่หรืองานประจา งานสร้างภาพลักษณ์ งานอานวยความสะดวก และงานส่วนตัวของ
ผู้บริหาร
นอกจากนี้ เลขานุ การควรมีจรรยาบรรณในอาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความก้าวหน้าและประสบความสาเร็จในงานอาชีพ และควรนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น
เลขานุ การจึงมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับงานเลขานุการ โดยมีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ในงานเลขานุ การ ปรั บ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ งาน จั ด ระบบส านั ก งานอั ตโนมั ติ
ประยุ กต์ ใช้ อุ ป กรณ์ ที่ เป็ น เทคโนโลยี ส านั กงานได้ อย่ างเหมาะสม รวมถึ งประยุ กต์ ใช้ ช่ องทางการ
ติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้กับผู้บริหาร
เอกสารประกอบการเรียน วิชาการเลขาน ุการ (2203-2001)
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คาศัพท์ หน่วยที่ 1
คาศัพท์

ความหมาย

Active
Apprenticeship
Attitude and Job Satisfaction
Business Knowledge
Cleanliness
Code of Ethics
Creative Thinking
Curage
Efficiency
E-mail
Energy
Executive
Executive Secretary
General Background
Good Appearance
Good Attitude
Good Character and Personality
Good Communication
Good Grooming
Good Health
Good Looking
Good Personal habits
Good Personality
Good Poise and Posture
Good Practice
Good Relationship
Good Voice and Speech
Honorable Secretary
Image Development

ความว่องไว ไม่เฉื่อยชา ตื่นตัวอยู่เสมอ
การผ่านการฝึกงาน
นิสัยในการทางานที่ดี
ความรู้ในทางธุรกิจ
สะอาด เรียบร้อย
จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ความมุมานะ กล้าทางานโดยไม่กลัวความผิด
ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การมีกาลังใจและสุขภาพดีในการทางาน
ผู้บริหาร
เลขานุการบริหาร
พื้นความรู้ทั่วไปดี
บุคลิกลักษณะดี
อุปนิสัยที่ดี
มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดี
การติดต่อสื่อสารที่ดี
แต่งกายดี
สุขภาพดี
รูปร่างหน้าตาดี
นิสัยส่วนตัวที่ดี
บุคลิกภาพที่ดี
การวางท่าทางที่ดี
การปฏิบัติงานที่ดี
มนุษยสัมพันธ์ดี
น้าเสียงและคาพูดที่ดี
เลขานุการกิติมศักดิ์
งานสร้างภาพลักษณ์
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คาศัพท์
Junior Secretary
Local Area Network : LAN
Manager
Mastery of Secretarial Skills
Pursuing Knowledge
Office Automation
Omniscience
Organization Secretary
Paperless
Personal Convenience
Private Liaison
Private Secretary
Role of Professional Secretary
Routine
Routine Operation
Routine Secretary
Royalty
Senior Secretary
Special Secretary
Stenographer
Typist
Video Conference

ความหมาย
เลขานุการระดับต้น
การสื่อสารผ่านเครือข่ายเฉพาะพื้นที่
ผู้จัดการ
มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ
ใฝ่หาความรู้
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
มีความรอบรู้
เลขานุการองค์การ
สานักงานไร้กระดาษ
งานอานวยความสะดวก
งานส่วนตัวของผู้บริหาร
เลขานุการส่วนตัว
บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการ
งานประจา
งานในหน้าที่หรืองานประจา
เลขานุการสามัญ
มีความจงรักภักดี
เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง
เลขานุการพิเศษ
พนักงานชวเลข
พนักงานพิมพ์ดีด
การประชุมทางไกล
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แบบฝึกหัด หน่วยที่ 1
คาศัพท์ หน่วยที่ 1
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. เลขานุการมีความหมายอย่างไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1)
................................................................................................................................ .........................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2. เลขานุการมีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2)
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .....................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. เลขานุการแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. จงอธิบายความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ พร้อมวาดรูปภาพประกอบ
(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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5. จงบอกคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานเลขานุการมาเป็นข้อ ๆ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. จงอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 6)
6.1 บทบาทของเลขานุการ
......................................................................................................................................... ................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6.2 หน้าที่ของเลขานุการ
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
6. จงบอกจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการว่ามีหลักปฏิบัติอย่างไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 7)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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7. เลขานุการที่ดีควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับงานเลขานุการอย่างไร จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้มี
ความรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสานักงานอัตโนมัติ (จุดประสงค์
การเรียนรู้ที่ 8)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

เป็ นยังไงบ้าง....นักเรียน....
ไม่ยากเลยใช่ไหม....เก่งจริงๆ....
ถ้าอย่างนัน้ เรา
ไปทาแบบฝึ กหัดกันต่อเลยนะคะ....
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ตอนที่ 2 ให้จับคู่ระหว่างคาศัพท์ (ขวามือ) และความหมาย (ซ้ายมือ)
ทีต่ รงกันและถูกต้อง
.............. 1. บุคลิกลักษณะดี
.............. 2. งานสร้างภาพลักษณ์
.............. 3. เลขานุการองค์การ
.............. 4. สานักงานไร้กระดาษ
.............. 5. การผ่านการฝึกงาน
.............. 6. งานอานวยความสะดวก
.............. 7. พนักงานพิมพ์ดีด
.............. 8. เลขานุการระดับต้น
.............. 9. ระบบสานักงานอัตโนมัติ
.............. 10. จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.

Apprenticeship
Code of Ethics
Good Appearance
Junior Secretary
Office Automation
Organization Secretary
Image Development
Personal Convenience
Typist
Stenographer
Paperless
Video Conference

ตอนที่ 3 จงทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง และทาเครื่องหมาย 
หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1-8 )
.............. 1. เลขานุการตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
.............. 2. เลขานุการมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งานนโยบาย งานวางแผนต่าง ๆ
.............. 3. เลขานุการที่แบ่งตามหลักวิชาการ ได้แก่ เลขานุการประจาตาแหน่ง เลขานุการ
ประจาตัวบุคคล เลขานุการกิตติมศักดิ์ และเลขานุการพิเศษ
.............. 4. เลขานุการระดับต้น หรือเลขานุการสามัญ คือเลขานุการที่มีประสบการณ์ในการทางาน
มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอย่างได้
.............. 5. ตาแหน่งสูงสุดของเลขานุการคือ เลขานุการบริหาร
.............. 6. เลขานุการต้องก้าวทันข้อมูลข่าวสาร แต่งตัวทันสมัย ใช้ของที่มีราคาแพง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
.............. 7. คุณสมบัติที่สาคัญของการเป็นเลขานุการคือ ต้องมีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ
.............. 8. บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการที่ได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของ
หน่วยงาน ลักษณะงาน ตาแหน่งของผู้บริหาร ความไว้วางใจของผู้บริหาร และ
ความสามารถของเลขานุการเอง
.............. 9. เลขานุการต้องยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
.............. 10. การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในการปรับปรุงรูปแบบการทางาน เพื่อให้การทางาน
ง่าย รวดเร็ว ทันสมัยและถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณกระดาษ
ในสานักงาน จนกลายเป็นสานักงานอัตโนมัติ
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ใบมอบหมายกิจกรรม
เรื่อง การจัดการองค์ความรู้โดยการทา Mind Map
ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง
ผู้เรียนต้องมีเจตคติที่ดีและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการเรียนในเนื้อหาของหน่วยที่ 1 ความรู้
พื้นฐานงานเลขานุการ มีวินัย ละเอียดรอบคอบ อดทน รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน และเตรียมความ
พร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการเรียนได้สอดคล้องกับ ใบมอบหมายกิจกรรม มีการนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพีย งมาประยุกต์ใช้ ในการจัดทา Mind Map ให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล รอบรู้
รอบคอบ ระมัดระวัง มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 9,10,11)
จุดประสงค์การเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล จัดการองค์ความรู้ (KM)
ของผู้เรียน อัน เป็ น พื้นฐานในการจัดระเบียบความคิด เพื่อต่อยอดไปสู่การจาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
สื่อเครื่องมือ/อุปกรณ์
1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ
2. ปากกาเคมี ดินสอสี สีชอล์ค สีเมจิก ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด
3. กระดาษฟลิปชาร์ท ขนาด 70x50 ซม.
ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรม
1.
1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน โดยแต่ละกลุ่มคละความสามารถ
2. ผู้ เรียนระดมสมอง (Brain storming) โดยนาเนื้อหาของหน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้
พื้นฐานงานเลขานุการพร้อมทั้งประยุกต์เนื้อหาให้เหมาะกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.
3. นาความรู้ที่ระดมสมองได้มาทาเป็นผังมโนภาพ โดยรวบรวมความสัมพันธ์ของเนื้อหา
จัดจาแนกวาดตามความสัมพันธ์ โดยใช้ข้อความให้สั้นกระชับได้ใจความประกอบการวาดภาพเพื่อ
ง่ายต่อการจดจา
4. ส่งตัวแทนกลุ่มมานาเสนอหน้าชั้นเรียนและนาสื่อ Mind Map กลุ่มของตนเองติดไว้
ทีก่ ระดาน ให้อยู่ในตาแหน่งที่เพื่อนร่วมชั้นเรียนมองเห็นได้อย่างชัดเจน
5. ผู้นาเสนอเปิดโอกาสให้เพื่อนกลุ่มอื่นถามคาถามได้โดยอิสระ พร้อมทั้ง ตั้งคาถามเพื่อ
ถามกลุ่มเพื่อนอย่างน้อย 2 คาถามโดยให้กลุ่มเพื่อนตอบคาถามและแสดงความคิดเห็น
6. นาผลงานของแต่ละกลุ่มติดบอร์ดหน้าชั้นเรียน และครูผู้สอนสรุปเนื้อหาของหน่วย
ที่ 1 ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการให้กับผู้เรียน
เกณฑ์การประเมินผล
คะแนนรวมจากแบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่มหาค่าเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
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หน่วยที่ 1 ความรูพ้ ้ ืนฐานงานเลขาน ุการ

แบบประเมินผลกิจกรรมกลุ่ม
หน่วยที่.............

เรื่อง.............................................................................................

หัวข้อ / งาน................................................................................................................................
ระดับชั้น.............วันที่.......................................ภาคเรียนที่...........ปีการศึกษา.............................
สมาชิกกลุ่ม 1 ....................................................................................................................................
2 ....................................................................................................................................
3 ....................................................................................................................................
4 ....................................................................................................................................
5 ....................................................................................................................................
รายการประเมิน

คะแนนที่ได้

1. เนื้อหาข้อมูลมีความถูกต้อง ละเอียด ชัดเจนและสมบูรณ์
2. การนาเสนอหน้าชั้นเรียน มีการใช้สื่อผังมโนภาพสรุปเป็น
ขั้นตอนถูกต้องและสมบูรณ์
3. มีความสามัคคีขณะปฏิบัติกิจกรรมภายในกลุ่ม
4. สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่ม
5. การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นเรียน
6. นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7. ตอบข้อซักถาม แก้ปัญหา และยกตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง
8. การส่งงานตรงตามเวลาที่กาหนด
รวมคะแนนที่ได้

หมายเหตุ
เกณฑ์ผล/คะแนน
ดีมาก
= 5
ดี
= 4
ปานกลาง = 3
พอใช้
= 2
ปรับปรุง = 1

คะแนนเต็ม
รวม 40 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ = (คะแนนที่ได้ ×100) ÷ 40 = …………….……
เกณฑ์การประเมิน : การประเมินต้องได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์
ลงชื่อ...............................................ผู้ประเมิน
(...............................................)
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แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่วยที่

1

ความรู้พื้นฐานงานเลขานุการ

คาชี้แจง จงทาเครื่องหมายกากบาท () ลงบนตัวเลือกที่ถกู ต้องทีส่ ุด
1. เลขานุการมีความสาคัญและความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
ก. เลขานุการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานเป็นที่นับถือศรัทธาได้
ข. เลขานุการมีหน้าที่ทาตามคาสั่งของผู้บริหารเพื่อให้งานของหน่วยงานสาเร็จ
ค. เลขานุการช่วยในการจัดระบบการทางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริมให้งาน
ของหน่วยงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น
ง. เลขานุการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้บริหารที่คอยบริหารจัดการงานทุกอย่างของหน่วยงาน
โดยไม่ต้องรับคาสั่งจากใคร สามารถปฏิบัติงานได้โดยใช้วิจารณญาณของตนเอง
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ได้ถูกต้อง
ก. ตาแหน่งในคณะกรมการปกครองท้องที่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อักษรเลข
ข. ผู้ดารงตาแหน่งบริหารระดับสูงตาแหน่งหนึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนโยบายต่าง ๆ
ค. ผู้ที่มีบุคลิกดี หน้าตาดี แต่งกายทันสมัย ทางานคล่องแคล่ว นั่งอยู่หน้าห้องผู้บริหาร
ง. ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระ คัดกรองงาน และปฏิบัติงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. เลขานุการที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารขององค์การได้ สามารถ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีเลขานุการระดับต้นมาช่วยปฏิบัติงานได้
จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ก. เลขานุการระดับต้น (Junior Secretary)
ข. เลขานุการบริหาร (Excutive Secretary)
ค. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ง. เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง (Senior Secretary)
4. เลขานุการที่มีตาแหน่งและเงินเดือนประจาแน่นอนในหน่วยงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เลขานุการประเภทนี้ไม่ต้องลาออก จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
ข. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
ง. เลขานุการประจาตัวบุคคล (Personal Secretary)
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5. ข้อใดแสดงลาดับขั้นของความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการได้ถูกต้อง
ก. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการอาวุโส – เลขานุการบริหาร
ข. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการบริหาร – เลขานุการอาวุโส
ค. พนักงานพิมพ์ดีด, ชวเลข – เลขานุการระดับต้น – เลขานุการอาวุโส
ง. พนักงานพิมพ์ดีด, ชวเลข – เลขานุการอาวุโส – เลขานุการระดับต้น
6. สโรชินีเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และในเดือนนี้บริษัทได้จัดการประชุม
ประจาปีขึ้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้สโรชินีทาหน้าที่เป็นเลขานุการคอยจดบันทึกการประชุม
เมื่องานเสร็จสิ้น การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของสโรชินีถือว่าสิ้นสุดลง สโรชินีจัดเป็นเลขานุการ
ประเภทใด
ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
ข. เลขานุการกิตติมศักดิ์ (Honorable Secretary)
ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
ง. เลขานุการประจาตัวบุคคล (Personal Secretary)
7. เลขานุการสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการได้อย่างไรจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานสูงสุด
ก. จัดทาหรือเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปใหม่ ๆ เพื่อนามาใช้ในการทางาน
ข. ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับงาน
ผู้บริหาร เช่น การรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ค. สร้างกลุ่มสนทนาในกลุ่ม Line และ Facebook เพื่อจะได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมงานตลอดเวลา เมื่อเกิดปัญหาในงานขึ้น จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ง. จัดเก็บเอกสารในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
8. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของเลขานุการ
ก. งานสร้างภาพลักษณ์
ข. งานส่วนตัวของผู้บริหาร
ค. งานในหน้าที่หรืองานประจา
ง. งานบริหาร วางแผน งานเกี่ยวกับนโยบาย
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9. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
ก. สมสมร ขยันทางาน อดทน อดกลั้น ทางานล่วงเวลาทุกวัน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง
ข. สโรชา ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของ
หน่วยงาน
ค. สิราณี มักพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับความลับของบริษัทอยู่เสมอ เพื่อสร้างมนุษย
สัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
ง. สมหญิง รักและศรัทธาในอาชีพเลขานุการ และมีทัศนคติที่ไม่ดีกับอาชีพขายตรง และธุรกิจ
เครือข่าย เพราะไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
10. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่มี คุณสมบัติของการเป็นเลขานุการที่ดี
ก. ปนัดดา มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดี เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป
ข. ไปรยา เป็นคนจริงใจ พูดจาตรง แต่งกายนาสมัย เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
ค. อารยา มีความรู้ด้านภาษาไทยและต่างประเทศเป็นอย่างดี และใฝ่เรียน ใฝ่รู้ อยู่ตลอดเวลา
ง. เจนี่ มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการเป็นอย่างดี และผ่านการฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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เฉลย
หน่วยที่ 1
ความรพ
้ ู ้ ืนฐานงานเลขาน ุการ
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เฉลยแบบประเมินผลก่อนเรียน
1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ได้ถูกต้อง
ตอบ ง. ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระ คัดกรองงาน และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. เลขานุการมีความสาคัญและความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
ตอบ ค. เลขานุการช่วยในการจัดระบบการทางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริม
ให้งานของหน่วยงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น
3. เลขานุการที่มีตาแหน่งและเงินเดือนประจาแน่นอนในหน่วยงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เลขานุการประเภทนี้ไม่ต้องลาออก จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ตอบ ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
4. สโรชินีเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และในเดือนนี้บริษัทได้จัดการประชุม
ประจาปีขึ้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้สโรชินีทาหน้าที่เป็นเลขานุการคอยจดบันทึกการประชุม
เมื่องานเสร็จสิ้น การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของสโรชินีถือว่าสิ้นสุดลง สโรชินีจัดเป็นเลขานุการ
ประเภทใด
ตอบ ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
5. เลขานุการที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารขององค์การได้ สามารถ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีเลขานุการระดับต้นมาช่วยปฏิบัติงานได้
จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ตอบ ง. เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง (Senior Secretary)
6. ข้อใดแสดงลาดับขั้นของความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการได้ถูกต้อง
ตอบ ข. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการบริหาร – เลขานุการอาวุโส
7. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่มี คุณสมบัติของการเป็นเลขานุการที่ดี
ตอบ ข. ไปรยา เป็นคนจริงใจ พูดจาตรง แต่งกายนาสมัย เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
8. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของเลขานุการ
ตอบ ง. งานบริหาร วางแผน งานเกี่ยวกับนโยบาย
9. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
ตอบ ข. สโรชา ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี ไม่ทาลายชื่อเสียง
ของหน่วยงาน
10. เลขานุการสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการได้อย่างไรจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานสูงสุด
ตอบ ข. ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับงาน
ผู้บริหาร เช่น การรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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เฉลยแบบฝึกหัด
ตอนที่ 1 จงตอบคาถามต่อไปนี้
1. เลขานุการมีความหมายอย่างไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1)
ตอบ คื อ ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารที่ ท าหน้ า ที่ อ านวยความสะดวก แบ่ งเบาภาระ คั ด กรองงาน และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย สามารถ
จั ด ระบบการท างานได้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในงานเอกสาร มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร สามารถ
ประสานงานทั้งในและนอกหน่วยงานได้อย่างราบรื่น ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง
2. เลขานุการมีความสาคัญและมีความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 2)
ตอบ ในการทางานของผู้ บ ริ ห ารย่อมมีภ าระงานมากมาย จึงจาเป็นต้องมีเลขานุการมาช่ว ย
จั ด ระบบการท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและเกิ ด ความก้ าวหน้ า ซึ่ งจะช่ว ยส่ งเสริม ให้ งานของ
หน่วยงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จย่างราบรื่น
3. เลขานุการแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 3)
ตอบ 2 ประเภท ดังนี้
1. แบ่งตามหลักวิชาการ
1.1 เลขานุการประจาตาแหน่ง
1.2 เลขานุการประจาตัวบุคคล
1.3 เลขานุการกิตติมศักดิ์
1.4 เลขานุการพิเศษ
2. แบ่งตามคุณสมบัติหรือตามวางการธุรกิจ
2.1 เลขานุการระดับต้น หรือเลขานุการสามัญ
2.2 เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง
2.3 เลขานุการบริหาร หรือเลขานุการองค์การ
4. จงอธิบายความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ พร้อมวาดรูปภาพประกอบ
(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 4)
ตอบ เริ่มจากการเป็นเลขานุการระดับต้น —เลขานุการอาวุโส/เลขานุการชั้นสูง— เลขานุการ
บริหาร/เลขานุการองค์การ (รูปภาพประกอบตามความเหมาะสมและถูกต้องตามเนื้อหา)
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5. จงบอกคุณสมบัติของผู้ที่จะมาปฏิบัติงานเลขานุการมาเป็นข้อ ๆ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 5)
ตอบ
1. มีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ
2. มีบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยที่ดี
3. มีพื้นความรู้ทั่วไปดี
4. การผ่านการฝึกงาน
5. มีทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในระดับที่ดี
6. จงอธิบายความหมายของคาต่อไปนี้ (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 6)
6.1 บทบาทของเลขานุการ
ตอบ คือการทางานตามที่กาหนดด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ รอบรู้ ทั้งงานในหน้าที่ของ
ตนเองและงานของหน่วยงาน โดยงานที่กาหนดของเลขานุการคือ อานวยความสะดวก แบ่งเบา
ภาระหน้าที่ และส่งเสริมงานของผู้บังคับบัญชา
6.2 หน้าที่ของเลขานุการ
ตอบ 1. งานในหน้าที่หรืองานประจา เป็นงานที่เป็นหน้าที่หลักของเลขานุการ จะต้องปฏิบัติ
เป็นประจาสม่าเสมอ
3. งานสร้างภาพลักษณ์ จะส่งผลให้เกิดการยอมรับ การสนับสนุน การให้
ความช่วยเหลือและร่วมมือที่ดี
4. งานอานวยความสะดวก เพื่อส่งเสริมการทางานของผู้บริหารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และราบรื่น
5. งานส่วนตัวของผู้บริหาร นอกเหนือจากงานในหน้าที่แล้วเลขานุการยังต้องดูแล
ช่วยเหลือผู้บริหารในเรื่องส่วนตัวตามสมควร
7. จงบอกจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการว่ามีปลักปฏิบัติอย่างไร (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 7)
ตอบ
1. ปฏิบั ติตนตามกฎระเบียบของหน่ว ยงานด้วยความจงรักภั กดี ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของ
หน่วยงาน
2. ซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและงานในหน้าที่
3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4. ติ ด ตามและเรี ย นรู้ ค วามก้ า วหน้ า ทางด้ า นวิ ท ยาการใหม่ ๆ และสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในงานได้อย่างเหมาะสม
5. ติดต่อสื่ อสารทั้ งภายในและภายนอกหน่ วยงานอย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่อ เสริม สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
6. รักษาความลับของหน่วยงานและผู้บริหาร
7. มีความขยัน อดทน อดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก
8. กระทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ทาตนให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน
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9. รั ก และศรั ท ธาในอาชี พ เลขานุ ก าร ปฏิ บั ติ งานด้ ว ยความมุ่ ง มั่ น ตั้ งใจ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีในอาชีพ
10. มีทัศนคติที่ดีต่อทุกอาชีพ
11. น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานเลขานุการ
8. เลขานุการที่ดีควรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสาหรับงานเลขานุการอย่างไร จึงจะกล่าวได้ว่าเป็นผู้มี
ความรู้ และพร้อมที่จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสานักงานอัตโนมัติ
(จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 8)
ตอบ เลขานุการนับได้ว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานในสานักงาน ซึ่งในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นสานักงานอัตโนมัติ ดังนั้น เลขานุการจึงต้องมีความรู้ และพร้อมที่จะ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดังนี้
 มีทั กษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในงานเลขานุ การ เช่ น Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Publisher, Microsoft
Powerpoint, Microsoft Outlook, SPSS และโปรแกรมการเขียนเว็บเพจ
 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปฏิ บั ติ งานด้ านเลขานุ ก ารได้ อย่ างคล่ องแคล่ ว
รวดเร็ว เช่น การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อประกอบการตัดสินใจ
 จัดระบบสานักงานอัตโนมัติ และประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสานักงาน
ได้อย่างเหมาะสม เพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของหน่วยงานและผู้บริหาร
 ประยุ ก ต์ ใช้ ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารทางด้ านเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารเพื่ อ เอื้ อ
ประโยชน์ให้กับงานของผู้บริหาร เช่นการส่งข้อมูลทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
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หน่วยที่ 1 ความรูพ้ ้ ืนฐานงานเลขาน ุการ

ตอนที่ 2 ให้จับคู่ระหว่างคาศัพท์ (ขวามือ) และความหมาย (ซ้ายมือ)
ทีต่ รงกันและถูกต้อง
.......ค....... 1. บุคลิกลักษณะดี
.......ช....... 2. งานสร้างภาพลักษณ์
.......ฉ....... 3. เลขานุการองค์การ
.......ฏ....... 4. สานักงานไร้กระดาษ
.......ก....... 5. การผ่านการฝึกงาน
.......ซ....... 6. งานอานวยความสะดวก
.......ฌ...... 7. พนักงานพิมพ์ดีด
.......ง....... 8. เลขานุการระดับต้น
.......จ....... 9. ระบบสานักงานอัตโนมัติ
.......ข....... 10. จรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.
ช.
ซ.
ฌ.
ญ.
ฎ.
ฏ.

Apprenticeship
Code of Ethics
Good Appearance
Junior Secretary
Office Automation
Organization Secretary
Image Development
Personal Convenience
Typist
Stenographer
Paperless
Video Conference

ตอนที่ 3 จงทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่เห็นว่าถูกต้อง

และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง (จุดประสงค์การเรียนรู้ที่ 1-8 )
....../..... 1. เลขานุการตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายไว้ว่า
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
......x...... 2. เลขานุการมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหาร งานนโยบาย งานวางแผนต่าง ๆ
....../...... 3. เลขานุการที่แบ่งตามหลักวิชาการ ได้แก่ เลขานุการประจาตาแหน่ง เลขานุการ
ประจาตัวบุคคล เลขานุการกิตติมศักดิ์ และเลขานุการพิเศษ
......x...... 4. เลขานุการระดับต้น หรือเลขานุการสามัญ คือเลขานุการที่มีประสบการณ์ในการทางาน
มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอย่างได้
....../...... 5. ตาแหน่งสูงสุดของเลขานุการคือ เลขานุการบริหาร
......x...... 6. เลขานุการต้องก้าวทันข้อมูลข่าวสาร แต่งตัวทันสมัย ใช้ของที่มีราคาแพง เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการ
....../...... 7. คุณสมบัติที่สาคัญของการเป็นเลขานุการคือ ต้องมีความรู้และทักษะในงานเลขานุการ
....../...... 8. บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการที่ได้รับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายของ
หน่วยงาน ลักษณะงาน ตาแหน่งของผู้บริหาร ความไว้วางใจของผู้บริหาร และ
ความสามารถของเลขานุการเอง
....../...... 9. เลขานุการต้องยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อความศรัทธา
และความเชื่อมั่นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
......x...... 10. การใช้เทคโนโลยีของหน่วยงานในการปรับปรุงรูปแบบการทางาน เพื่อให้การทางาน
ง่าย รวดเร็ว ทันสมัยและถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มปริมาณกระดาษ
ในสานักงาน จนกลายเป็นสานักงานอัตโนมัติ
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เฉลยแบบประเมินผลหลังเรียน
1. เลขานุการมีความสาคัญและความจาเป็นต่อผู้บริหารและหน่วยงานอย่างไร
ตอบ ค. เลขานุการช่วยในการจัดระบบการทางานของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพ ช่วยส่งเสริม
ให้งานของหน่วยงานและผู้บริหารประสบความสาเร็จอย่างราบรื่น
2. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของคาว่า “เลขานุการ” ได้ถูกต้อง
ตอบ ง. ผู้ช่วยผู้บริหารที่ทาหน้าที่อานวยความสะดวก แบ่งเบาภาระ คัดกรองงาน และ
ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3. เลขานุการที่มีความรู้ ความสามารถสูง สามารถปฏิบัติงานด้านบริหารขององค์การได้ สามารถ
ช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจดาเนินงานต่าง ๆ ซึ่งอาจมีเลขานุการระดับต้นมาช่วยปฏิบัติงานได้
จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ตอบ ง. เลขานุการอาวุโส หรือเลขานุการชั้นสูง (Senior Secretary)
4. เลขานุการที่มีตาแหน่งและเงินเดือนประจาแน่นอนในหน่วยงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
เลขานุการประเภทนี้ไม่ต้องลาออก จัดเป็นเลขานุการประเภทใด
ตอบ ค. เลขานุการประจาตาแหน่ง (Position Secretary)
5. ข้อใดแสดงลาดับขั้นของความก้าวหน้าในงานอาชีพเลขานุการได้ถูกต้อง
ตอบ ข. เลขานุการระดับต้น – เลขานุการบริหาร – เลขานุการอาวุโส
6. สโรชินีเป็นประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และในเดือนนี้บริษัทได้จัดการประชุม
ประจาปีขึ้น และได้มอบหมายหน้าที่ให้สโรชินีทาหน้าที่เป็นเลขานุการคอยจดบันทึกการประชุม
เมื่องานเสร็จสิ้น การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของสโรชินีถือว่าสิ้นสุดลง สโรชินีจัดเป็นเลขานุการ
ประเภทใด
ตอบ ก. เลขานุการพิเศษ (Special Secretary)
7. เลขานุการสามารถนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพเลขานุการได้อย่างไรจึงจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้บริหารและหน่วยงานสูงสุด
ตอบ ข. ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับงาน
ผู้บริหาร เช่น การรับ – ส่ง ข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
8. ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่หลักของเลขานุการ
ตอบ ง. งานบริหาร วางแผน งานเกี่ยวกับนโยบาย
9. บุคคลใดต่อไปนี้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในงานอาชีพเลขานุการ
ตอบ ข. สโรชา ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยงานด้วยความจงรักภักดี ไม่ทาลายชื่อเสียง
ของหน่วยงาน
10. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่มี คุณสมบัติของการเป็นเลขานุการที่ดี
ตอบ ข. ไปรยา เป็นคนจริงใจ พูดจาตรง แต่งกายนาสมัย เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเอง
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