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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New Normal  
และการสือ่สารเพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมปีระสิทธิภาพ” 

 
 

แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams วันท่ี 19 พฤษภาคม 2565 
และแบบเผชิญหน้า ณ จังหวัดเพชรบุรี  
ระหว่างวันท่ี 20-21 พฤษภาคม 2565  

 
 

โดย 
 

นางสาวศิริลักษณ์  นกวอน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

 
 
 
 

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล   
ประจ าปีงบประมาณ 2565



ค าน า 
 
งานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชาเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักวิชาการ ปฏิบัติงานประจ า

สาขาวิชาต่างๆ โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของสาขาวิชาทั้งในเรื่องแผนงาน/
โครงการ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และอ่ืนๆ ซึ่งการท างานของงานเลขา
นุกิจแต่ละสาขาวิชามุ่งเน้นการท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ สอดประสานงานในแต่ละหน้าที่ได้เป็นอย่าง
ดี และเพ่ือให้การด าเนินงานของทีมงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชามีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของคณาจารย์/นักศึกษา/และผู้มาติดต่อ โดยมีแนวด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทุก
สาขาวิชา ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์การท างาน 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการด าเนินงานที่ดีขึ้นโดยทุกคนเห็นพ้องร่วมกัน ดังนั้น สัมมนา
เชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์) ในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ทุกคนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในที่ท างาน ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายและ
แตกต่างกันทั้งในด้านบุคคล วัฒนธรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงานและที่ท างานได้ ในการมีส่วนร่วมท างานเป็นทีมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างงานเลขานุการกิจสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กัน ส่งผลให้สามารถท างานร่วมอย่างมีความสุข อันจะน าไปสู่การพัฒนางานในความรับผิดชอบของ
เลขานุการกิจ ให้มีมาตรฐานทั้งในงานเลขานุการ งานบริการ และการประสานงานที่ดี ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล  
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการท างานอย่างมาก การน าคอมพิวเตอร์มา

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร การสนับสนุนงานวิชาการ เช่น การจัดการ
เรียนการสอน การติดต่อสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย การท างานร่วมกันผ่านทางเว็บ การบริหารจัดการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าใน
องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการด าเนินงาน และเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน งานเลขานุการกิจสาขาวิชา มี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานสนับสนุนวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การบริหาร ให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพดี 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ ซึ่งปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ 
ความช านาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การขาดความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน เพราะบุคลากรไม่สามารถ
ใช้ซอฟต์แวร์ที่จ าเป็นในการท างานได้  จึงท างานด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการท างานมาก และขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้  ทักษะ ในการใช้งาน ICT อย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นที่จะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และเสริมทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่บุคลากร โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรต่อไป 
 งานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชาเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักวิชาการ ปฏิบัติงานประจ า
สาขาวิชาต่างๆ โดยท าหน้าที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของสาขาวิชาทั้งในเรื่องแผนงาน/
โครงการ การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และอ่ืนๆ ซึ่งการท างานของงานเลขา
นุกิจแต่ละสาขาวิชามุ่งเน้นการท างานเป็นทีมท่ีมีคุณภาพ สอดประสานงานในแต่ละหน้าที่ได้เป็นอย่าง
ดี และเพ่ือให้การด าเนินงานของทีมงานเลขานุการกิจประจ าสาขาวิชามีประสิทธิภาพและเป็นที่
ยอมรับของคณาจารย์/นักศึกษา/และผู้มาติดต่อ โดยมีแนวด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันทุก
สาขาวิชา ซึ่งต้องอาศัยความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน 
การแก้ไขปัญหา เพ่ือน าไปสู่แนวทางการด าเนินงานที่ดีขึ้นโดยทุกคนเห็นพ้องร่วมกัน ดังนั้น สัมมนา
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เชิงปฏิบัติการ “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” 
(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ 
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์) ในครั้งนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ทุกคนตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันในที่ท างาน ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายและ
แตกต่างกันทั้งในด้านบุคคล วัฒนธรรม และหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือน
ร่วมงานและที่ท างานได้ ในการมีส่วนร่วมท างานเป็นทีมซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันระหว่างงานเลขานุการกิจสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
กัน ส่งผลให้สามารถท างานร่วมอย่างมีความสุข อันจะน าไปสู่การพัฒนางานในความรับผิดชอบของ
เลขานุการกิจ ให้มีมาตรฐานทั้งในงานเลขานุการ งานบริการ และการประสานงานที่ดี ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานของสาขาวิชาต่างๆ ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ   

1. เพ่ือพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานสนับสนุนวิชาการได้
อย่างมีคุณภาพ 

2. เพื่อให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานได้มากข้ึน 
3. เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการสื่อสารเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ก าหนดการด าเนินโครงการ และวิธดี าเนินการ 
ช่วงที่ 1 อบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา ในยุค New 

Normal แบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams   
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 

ช่วงที่ 2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสื่อสารเพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
แบบเผชิญหน้า ณ จังหวัดเพชรบุรี 
วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2565  
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ประโยชน์ที่ได้รับ (ในเชิงรูปธรรม) 
 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วผู้ขอรับทุนไดน้ าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรม 2 ส่วน  ดังนี้ 

1) บุคลากรงานเลขานุการกิจได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานได้ตรงตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 

2) บุคลากรงานเลขานุการกิจไดท้ักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานร่วมกันได้
อย่างมีคุณภาพสามารถให้บริการที่ประทับใจ  

3) บุคลากรงานเลขานุการกิจได้ทักษะในด้านการสื่อสารเพ่ือการประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4) มีเครือข่ายงานเลขานุการที่มีแนวการด าเนินงานในมาตรฐานเดียวกัน 
 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม   
บุคลากรงานเลขานุการกิจสาขาวิชาศึกษาศาสตร์  นิ เทศศาสตร์ วิทยาการจัดการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร์
รายละเอียดตามภาคผนวก  
 

ผลการด าเนินโครงการ  
1. บุคลากรเข้าอบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ท่ีปรึกษาและภาระงาน

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” และอบรมหัวข้อ “การจัดประชุมออนไลน์”  
เนื้อหาสาระท่ีได้จากการด าเนินโครงการ 

1) ก าหนดหัวข้อในการจัดท าระบบสารสนเทศ 
• ข้อมูล (data) 

–  ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อมูลอาจารย ์ที่ปรึกษาร่วม 
–  ข้อมูลนักศึกษา 
–  ข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และดุษฎีน ิพนธ ์ 
–  ข้อมูลการลงทะเบ ียน 

• เคร ื่องมือ (tools) 
–  Microsoft Access 
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• ระบบฐานข ้อม ูล (Database System) หมายถ ึง ระบบที ่รวบรวมข ้อม ูล ต ่าง ๆ ที ่ม ี
ความส ัมพ ันธ ์ก ันระหว ่างข ้อม ูลเข ้าไว ้ด ้วยก ันอย ่างเป ็นระบบ โดยผู้ใช้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) หรือดีบีเอ็ม
เอส คือ ซอฟต์แวร์ที่ท างานเชื่อมโยงหรือประสาน การท างานระหว่างระบบฐานข้อมูล
กับผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเกี่ยวกับโครงสร้างฐานข้อมูล จัดการเก่ียวกับ
ข้อมูล และควบคุม การใช้งานในฐานข้อมูลได้ 

 

 
 

 
• ฐานข ้อม ูลเช ิงส ัมพ ันธ์ (Relational Database) แสดงข ้อม ูลในร ูปแบบ ของ

ตาราง (Table) ซึ ่ งภายในตารางจะประกอบด ้วยแถว (Row) และ ฟิลด์ (Field) 
 

 
 

• คีย์ (Key) หมายถึงแอททร ิบ ิวต ์หร ือช ุดของแอททร ิบ ิวต์ ที ่ม ีจ านวนน ้อยที ่ส ุดที ่ท 
าให ้ค ่า ไม ่ซ  ้าก ัน (ค ่าของแอททร ิบ ิวต ์ซึ ่งประกอบด ้วยหนึ ่งแอททร ิบ ิวต์ หร ือกล ุ่มของแอททริ    
บิวต์ก็ได้ที่ใช้เป็นตัวบอกถึงความแตกต่างของตาราง 

– ค ีย ์หล ัก (Primary Key) หมายถ ึง แอททร ิบ ิวต ์ใดแอททร ิบ ิวต ์หนึ ่งที ่ม ี
การระบ ุค ่า ในแถวไม ่ ซ้ าก ัน ในท ุกตารางจะต ้องก าหนดแอททร ิบ ิวต ์ให ้เป ็นค ีย ์หล ักของ
แต่ละรีเลชั่นเสมอโดยแต่ละรีเลชันสามารถมีคีย์หลักได ้เพ ียงค ีย์เด ียว แต ่อาจเป ็นค ีย์ ที่ประกอบขึ้น
จากหลายแอททริบิวต์รวมกันท     าหน้าที่เป็นคีย์หลักของตารางก็ได้ 
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– ค ีย ์นอก (Foreign Key) หมายถ ึง แอททร ิบ ิวต ์หร ือกลุ ่มของแอททร ิ
บ ิวต ์ที ่ม ีหน ้าที ่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างค ีย์หลักหรือคีย์คู่แข่งก ับอีกตารางหนึ่งที่สัมพันธ์กัน 

 
ยกตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลตารางนักศึกษา 

• ฟิลด์ (field) 
 คีย์หลัก (Primary Key) 

       

       
       

 
ยกตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลตารางอาจารย์ที่ปรึกษา 

• ฟิลด์ (field) 
 คีย์หลัก (Primary Key) 

       

       
       

 
โครงสร ้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศอาจารย ์ที่ปรึกษา 

 
 

LAB1: สร้างฐานข้อมูล Advisor-Advisee 
• เปิด Microsoft Access 
• ต้ังชื่อ Advisor-Advisee.accdb 
• สร้างตาราง 4 ตาราง 
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– ตารางนักศึกษา เก็บข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
– ตารางอาจารย ์เก็บข้อมูลอาจารย์ระด ับบัณฑิตศึกษา 
– ตารางวิทยานิพนธ์ เกบ็ข้อมูลรายละเอียดของวิทยานิพนธ์ 
– ตารางบทบาทอาจารย์ เก ็บข ้อม ูลอาจารย ์ในฐานะอาจารย ์ที ่ปร ึกษาหล ัก หร ือ

ที ่ปรึกษาร่วม 
 

การเช ื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล 

 
 
การสร้างฟอร์ม 

• การสร ้างฟอร ์มหล ัก โดยม ีปุ่ม 3 ปุม่ เมื่อคล ิกที่ปุ่ม Students จะเป ิด ฟอร ์มข ้อม ูล
น ักศ ึกษา หร ือเมื่อคลิกที่ปุ่ม Search จะค ้นหาข ้อม ูล รายละเอ ียด วพ . และเมื่อคล ิกที่
ปุม่ จบการท างาน จะออกจาก  Ms- Access 
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สร้างฟอร์มแสดงข้อมูลนักศึกษา 

 
 
สร้างฟอร์มคน้หาข้อมูล วพ 

 
การสร้าง Macros 

• การเล ือก หร ือเข ียนค าสั่ง เ พ่ือให ้โปรแกรมท างาน เช ่น เป ิดโปรแกรมค้นหา
ข้อมูล สร้างรายงาน หรือออกจากโปรแกรม 
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2) การจัดประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams 

– การเข้าใช้โปรแกรม Microsoft teams 

– การลงชื่อเข้าใช้ 

– การสร้างทีม สร้างช่องแชนเนล  

– การก าหนดและจัดการทีม 

– การสนทนาในช่องแชท 

– การแชร์ไฟล์ หรือแชร์เนื้อหาการประชุมในทีม 

– การประชุม 

– การเข้าร่วมประชุม 

– การสร้างปฏิทิน 

– การเรียกรายงานผู้เข้าร่วมประชุม 

– การบันทึกเสียงการประชุม 
ฯลฯ 

รายละเอียดปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงาน 
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2. บุคลากรงานเลขานุการกิจสาขาวิชาได้รับการปรับทัศนคติการท างานและอยู่ร่วมกัน
กับเพื่อนร่วมงานในที่ท างานอย่างมีความสุข ได้ทราบเทคนิคการสื่อสารเพื่อการท างานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการท างานเลขานุการกิจ 

เนื้อหาสาระท่ีได้จากการด าเนินโครงการ 

1) เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในงานเลขานุการ 

• กระบวนการสื่อสาร 
S - ผู้ส่งสาร 
M - ข้อมูล (สาร) 
R - ผู้รับสาร 
C - ช่องทางการสื่อสาร 
E - ปฏิกิริยาตอบสนอง 

• เป้าหมายการสื่อสาร 

 
• องค์ประกอบของการพูด 

 

ถ้อยค ำ
ภำษำ

น ำ้เสียง

สำยตำจังหวะ

ท่ำทำง



10 
 

 

• ทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร 

 
• บทบาทผู้ส่งสารที่ดี 

– มีเป้าหมายชัดเจน พูดเพ่ืออะไร 

– มีข้อมูลเพียงพอ 

– รู้จักผู้ฟัง 

– รู้จักวัฒนธรรม กาละ เทศะ 

– สังเกตปฏิกิริยาผู้ฟัง 

• มารยาทในการสื่อสาร 

– สบตาผู้ฟัง 

– ใช้ค าพูดสุภาพ 

– ไม่พูดสวน พูดแทรก 

– ไม่พูดประชด ประชัน 

– ไม่นินทา 

– ไม่ใช้วาจาหยาบคาย 

– หลีกเลี่ยงการตะโกน ส่งเสียงดัง 

– ระวังท่าทางและท่าทีที่ไม่เป็นมิตร 

• การสื่อสารเพื่อการประสานงาน 

– มีข้อมูลเพียงพอ 

– สั้น กะทัดรัด ชัดเจน 

– ถูกต้อง 

– เหมาะสมให้เกียรติผู้ฟัง 

– มีศิลปะในการสื่อสารใช้จิตวิทยา 

– สุภาพ 
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• การสื่อสารในงานบริการ 

– สบตาผู้ฟัง 

– ทักทาย ปราศรัย 

– ให้ความส าคัญ 

– ฉันจ าคุณได้ 

– มีความจริงใจเป็นเยี่ยม 

– เปี่ยมมารยาท 

• การสื่อสารในการท างานเป็นทีม 

– มีมนุษยสัมพันธ์ (สายตา ท่าทาง) 

– สร้างความมีส่วนร่วม (พวกเรา) 

– เน้นจุดดี ชี้จุดเด่น 

– ตรงไป ตรงมา 

– วาจา จริงใจ 

– ไม่นินทา ว่าร้าย ใส่ความ 

– สร้างสรรค์ รักษาน้ าใจ 

• บรรยากาศการสื่อสาร 
ที่ไม่ดี ที่ด ี

• ท้าทาย ชวนทะเลาะ 

• ไม่สบตา 

• เฉยเมย 

• ดูถูกไม่ให้เกียรติ 

• ไม่มีกาละเทศะ 

• มีความเป็นมิตร 

• มีความอบอุ่น 

• มีความเป็นกันเอง 

• มีความเหมาะสม 

• มีความจริงใจ 

• ถ้อยค าภาษาท่ีควรใช้ 

– ค าสรรพนามเหมาะสม / สุภาพ 

– ค าพูด มีหางเสียง (ครับ ค่ะ) 

– ค าพูดสุภาพ 

– ค าพูดรักษาน้ าใจ 

– ค าพูดแสดงความขอร้องไม่บังคับ 

– ค าพูดให้ผู้ฟังสบายใจ 
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• ตัวอย่างประโยคที่ควรใช้ในการสื่อสาร 

• การสร้างความมั่นใจ – ถูกต้องแล้วค่ะ / เราจะจัดการให้เรียบร้อย
ค่ะ 

• การให้ข้อเสนอแนะ – ดิฉันแนะน าให้คุณ ..... 

– ดิฉันจะให้คุณ ... แนะน าให้คุณ ... ช่วยคุณ
ค่ะ 

• การปฏิเสธ – ข้อโทษที่ท าไม่ได้ค่ะ 

– เราไม่สะดวกนะคะ / เกรงว่าไม่ได้ค่ะ 

• การจบข้อสนทนา – ดิฉันจะโอนสายให้คุณ .... 

–  ถ้ามีข้อสงสัย ติดต่อกลับได้ที่เบอร์นี้นะคะ 

–  ด้วยความยินดีค่ะ 

–  ขออนุญาตวางสายค่ะ 

• คุณธรรมการพูด 

– พูดความจริง 

– พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

– พูดสุภาพ 

– พูดสร้างสรรค์ 

– ไม่พูดให้ร้าย ป้ายสี ท าลายผู้อ่ืน 
 

2) เทคนิคสู่ความส าเร็จในงานเลขานุการ 
• พลังสร้างสรรค์ความส าเร็จ 

– มนุษย์สัมพันธ์ 

– พลังความคิด 

– พลังการพูด 

– พลังการกระท า 

– พลังการเปลี่ยนแปลง 
• Smart People (คนคุณภาพ) 

– ความรับผิดชอบสูง 

– ปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ 
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– มีจิตส านึกต่อส่วนรวม 

– ความมุ่งม่ัน จริงจัง ตั้งใจ 

– ความอดทน ทุ่มเท เสียสละ 
• ความคิดคุณภาพ 

– 1. ความคิดดี 

– 2. ความคิดเป็นระบบ 

– 3. ความคิดพัฒนา 

– 4. ความคิดสร้างสรรค์ 

– 5. ความคิดเชื่อมโยง 
• คิดอย่างผู้น า 

– 1. คิดใหญ่ 

– 2. คิดไกล 

– 3. คิดเป้าหมาย 

– 4. คิดบวก 
• การท างานอย่างมืออาชีพ 

– 1. ท างานเชิงรุก 

– 2. ท างานเป็นระบบ 

– 3. ท างานเป็นทีม 

– 4. ท างานเต็มเวลา 

– 5. ท างานเต็มความสามารถ 

– 6. ท างานเต็มใจ 
• กลยุทธ์ความส าเร็จ (3P+1T) 

1 Process - กระบวนการ 

2 Place - บริบท 

3 People - คน 

4 Technology - เทคโนโลย ี

• กลยุทธ์ในการสื่อสาร (5 C) 

– 1. Complete    ครบถ้วน 
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– 2. Correct        ถูกต้อง 

– 3. Clear            กระจ่าง 

– 4. Concise        กระชับ 

– 5. Convince      โน้มน้าว 
• กลยุทธ์ในการบริการ 

C  Customer - ลูกค้าส าคัญ 

Q Quality - คุณภาพ 

R Relations - ความสัมพันธ์ที่ดี 

S Service  - จิตบริการ 

• การบริการอย่างเหนือชั้น 

– 1. เข้าใจ ความต้องการ 

– 2. ประสาน ใส่ใจ 

– 3. ตอบสนองฉับไว 

– 4. สื่อสาร สร้างสรรค์ 

– 5. รักษาสัมพนัธ์ดี 

– 6. มจีิตวิทยา 

– 7. แก้ปัญหา จริงใจ 
• เทคนิคก้าวสู่ความส าเร็จ 

– 1. ท างานด้วยศรัทธา 

– 2. รู้หน้าที่ 

– 3. สร้างไมตรี 

– 4. มีน้ าใจ 
• การสร้างทีมงานคุณภาพ 

T - Think - คิดร่วมกัน 

R - Respect - ให้เกียรติกัน 
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U - Unity - ความเป็นหนึ่งเดียว 

S - Sincerity - ความจริงใจ 

T - Technology - ข้อมูลทันสมัย 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรสามารถเรียนรู้การท างานในทุก
ด้าน 

2. ควรจัดการฝึกอบรมในด้านการเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
3. ควรจัดฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 – 2 ครั้ง เพื่อสร้างแรงจูงใจและกระชับ

ความสามัคคี 
4. ควรจัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ เพ่ือจะได้ปลอดภาระงานจากงานประจ าและสามารถเข้า

รับการฝึกอบรมได้อย่างเต็มเวลา 
5. ควรจัดฝึกอบรมในด้านสร้างกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ในงานเลขานุการกิจ  
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ก าหนดการ 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจสาขาวิชา  
ในยุค New Normal และการสื่อสารเพื่อการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”  

(สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วิทยาการจดัการ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ เกษตรศาสตร์
และสหกรณ์ และพยาบาลศาสตร ์และโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและมสธ.) 

------------------------------- 
 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565   แบบออนไลน์ 

 08.30 น. ลงทะเบียน 
 09.00 - 12.00 น. อบรมหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอาจารย์ที่ปรึกษา

และภาระงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” 
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย ์ร่มสายหยุด 

 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตนเองตามอัธยาศัย) 
 13.00 – 16.00 น.  อบรมหัวข้อ “การจัดประชุมออนไลน์” 

 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย ์ร่มสายหยุด 
 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565   ณ จังหวัดเพชรบุรี 
06.30 - 12.00 น. เดินทางจาก มสธ. ไปจังหวัดเพชรบุรี 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ณ โรงแรมที่พัก) 
13.00 - 13.15 น. พิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
13.15 - 16.15 น. การปรับทัศนคติการท างานและอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานในที่ท างาน 

อย่างมีความสุข 
  โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ 
   นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ 
17.00 - 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (ณ โรงแรมท่ีพัก) 
19.00 - 22.00 น. เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์  
นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ 
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วันที่ 21 พฤษภาคม 2565   ณ จังหวัดเพชรบุรี 
07.00 - 08.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (ณ โรงแรมท่ีพัก) 
09.00 - 12.00 น. เทคนิคการสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ต่อ) 

โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์  
นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ณ โรงแรมที่พัก) 
13.00 - 14.00 น. กลยุทธ์สู่ความส าเร็จในการท างานเลขานุการกิจ 

โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์  
นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ 

14.00 – 15.00 น. สรุปผลการสัมมนา  
โดย อาจารย์วิยะดา วรธนานันท์  

นางสาวพีรัชฌา แก้วแจ่ม และ นางสาวสุกัญญา สุขวุฒิ 
15.00 – 18.00 น. เดินทางกลับถึง มสธ. / ที่พัก 
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ภาคผนวก ข 
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 แบบออนไลน์ 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานภาพ 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
1 นายสุเทพ ศรีวรกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ข้าราชการ 

2 นางสาวสุดา คลองข่อย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
3 นางสาววรรณวิลยั พูลอนันต ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นางสาวสุวิมล บุญจติร ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
5 นางสาวมณรีัตน์ เหลือมพล เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นายจุฑา พิทักษ์พงศ์ไพศาล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
7 นางสาวนลินี สุวรรณงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นางสาวสุพัสตา นนกระโทก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
9 นางสาวสุธิดา อณุหเลขกะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 

10 นางสาวกมลทิพย์ รอดเรืองศร ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 
11 นางสาวนริษา แต้ตระกลู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 
12 นางสาวศิราณี ศรสีืบ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 

13 นายนิวัฒน์ จุ่นส าราญ  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

14 นางสาวสุไรพร เติมทอง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ข้าราชการ 
15 นางสาวณภัทร แก้วสะพาน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

16 นางสาววรรณภา นิม่ออ่น  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย 
17 นางศรีวิไล งามสุวรรณ ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ลูกจ้างประจ า 
18 นายพัชรพล ฤทธาภรณ์    ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
19 นายพีรภสั อินทรเกษตร    ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
20 นายศตวรรษ เกษมสถาพร    ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
21 นางวงเดือน  ทองย้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

22 นางสาวผ่องศรี ปิ่นเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ข้าราชการ 
23 นางสาวกนกกาญจน์ มะเฟือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ข้าราชการ 

24 นางสาวจิตรลดา เกษมสวสัดิ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
25 นางสาวกัลยาณี มนสัทวี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 



28 
 

 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานภาพ 

26 นางสาวกฤติยา แป้นสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
27 นางประภสัสร นามวงศ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 

28 นางสาวเนาวรตัน์ โชสนับ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 
29 นางสาวปณีวรณุ สังข์เจริญ  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
30 นางสาวจีรานันท์ ใจเอี่ยม  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับ มสธ. 
31 นางสาวนพรัตน์ นาคบาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 

32 นางสาวโสภา วงษ์บุตรด ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

33 นางรุจาภา รวยนิรันดร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
34 นางสมนึก สงวนตระกูล ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 

35 นายมนตรี ชะฎาแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
36 น.ส.นพวรรณ ช่ืนอารมณ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
37 นายสมพล เพิงระนัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
38 น.ส.ปัทมนันท์ อักษร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
39 น.ส.มาดีน่า อาโป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร      พนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
40 นางสาวศิรลิักษณ์ นกวอน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

41 นางอาภรณ์ กิจมะโน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
42 นางสาวปานชนก ฉายเนตร ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 

43 นางวรนธิิ์ สมุทรวนิช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
44 นางสาวพรรทิพา เทศยิม้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
45 นางสาวจุฑามาศ จงศิร ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ า 

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 
46 นางนพมาศ ยะมะเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ข้าราชการ 

47 นางนพศร หึนกระโทก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
48 น.ส.กาญจนา จันทร์สุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 

49 นายชานนท์ ปึงเสียงด ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
50 นายสิทธการย์ ตั้งสันทัศน์กุล  ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
51 นางสาวพิมพ์พันธุ์ สิงหนาท เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 

52 นางสาวอมรวรรณ ผงทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ข้าราชการ 
53 นางสาวมารตี ชัยชนะเดช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
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ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานภาพ 

54 นางสาววศินี ปัญญาวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
55 นางนฤมล ส าเภาเงิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 

56 นางธัญลักษณ์  ครรชิตานุรักษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปปฏิบัตกิาร พนักงานมหาวิทยาลัย 
57 นางสาวสุกัญญา  ยังน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างประจ าเงินรายได ้
58 นางสาวนุชนาฏ  มีนพกิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
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แบบรายงานการน าเสนอกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ 
การขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล ประเภทหน่วยงาน  

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
หน่วยงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

วันที่จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ .................................................... 
_________________________________________________________________________ 

1. ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานเลขานุการกิจ
สาขาวิชา ในยุค New Normal และการสื่อสารเพ่ือการท างานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ” 
    วันที่ด าเนินโครงการ  วันที่  19, 20-21 พฤษภาคม 2565 
    ผู้ขอรับทุน / ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวศิริลักษณ ์นกวอน 
2. วิธีการเผยแพร่ความรู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 2.1 การบรรยาย (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)     2.4 บทความ (โปรดแนบหลักฐาน) 
 2.2 การประชุม / สัมมนา (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)  2.5 เว็บไซต์ (โปรดแนบหลักฐาน) 
 2.3 การฝึกอบรม (โปรดแนบแบบลงลายมือชื่อ)  2.6 อ่ืน ๆ .............................. 

3. หากหน่วยงานตอบข้อ 2.1-2.3  โปรดสรุประดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์  (5= มากที่สุด, 4= มาก, 3= ปานกลาง, 2= น้อย, 1=น้อยที่สุด) 

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
5 4 3 2 1 

1. วิธีการเผยแพร่ความรู้มีความเหมาะสม      

2. เนื้อหาที่ได้รับมีประโยชน์      

3. ความรู้ที่ได้รับสอดคล้องกับความคาดหวัง      

4. การน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประโยชน์      

5. ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม      

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ ........................ คน 
4. สรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานร่วมกันเป็นทีม 
2. ได้ทักษะการท างานเป็นทีมเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในด้านการให้บริการและ 
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    การประสานงาน 
5. ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือมหาวิทยาลัย 

(1) ...........................................................................................................................................  
(2) ............................................................................................................................... ............ 
(3) ...........................................................................................................................................  

 


