คู่มอื การปฏิบตั งิ านปฏิคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ ผู้มอี ุปการคุณ
ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คานา
คู่มือการปฏิบัติงานปฏิคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติงานด้านปฏิคม หรือ
งานให้ ก ารต้ อ นรั บ ประสานงาน และอ านวยความสะดวก แก่ ผู้ ม าเยื อ น คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลั ย ทั้งผู้ มาเยือนที่มาจากองค์กรหรือ หน่ว ยงานภาครัฐ และ เอกชน ทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ สาหรับ
กระบวนการตรวจสอบภายใน ของหน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแนวทางการพัฒนางานบริการ ของฝ่ายบริหาร ต่อไปในอนาคต

หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ
กรกฎาคม ๒๕๕๖
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สารบัญ
หน้า
บทที่ ๑ บทนา
- ชื่อหน่วยงาน
- ที่ตั้ง
-ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
- พันธกิจของหน่วยงาน
-โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
- อธิบายลักษณะงาน
- ความเป็นมาของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานปฎิคม
- วัตถุประสงค์
-ขอบเขต
- คาจากัดความ
-หน้าที่ความรับผิดชอบ
บทที่ ๒ การปฏิบัติงานปฏิคม
- ลักษณะงานปฏิคม
-คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานปฏิคม
- ข้อควรระวังในการปฏิบัติงานปฏิคม
-ปัจจัยสาคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานปฏิคม
- วิธีปฏิบัติงานด้านปฏิคม
-มาตรฐานการต้อนรับสาหรับการปฏิบัติงานปฏิคม
-ขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิคม
-ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานปฏิคม
-การประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคม
-หัวข้อประเมินการปฏิบัติงานปฏิคม
ภาคผนวก
- แบบขอใช้บริการ บุคลากรปฏิบัติงานปฏิคม (Form:fpr.md.cu-01)
-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิคม (Form:fpr.md.cu-02)
-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคม (Form:fpr.md.cu-03)
-แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหน่วยส่งเสริมและประสาน
สัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ (Form:fpr.md.cu-04)

๔
๔
๔
๔
๕
๕
๖
๗
๕
๘
๘
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๑๓
๑๓
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

บทที่ ๑
บทนา
ชื่อหน่วยงาน
หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ตงั้
อาคารเรนาโต้ ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
หน่ ว ยส่ ง เสริ ม และประสานสั ม พั น ธ์ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ก่อตั้งขึ้น เมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2554 จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผู้มีอุปการคุณ
ต่อคณะแพทยศาสตร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิล ปวัฒนธรรม มีสายงานบริ ห ารและขั้นตอนของงานขึ้นตรงต่อ ผู้อานวยการฝ่ายบริห าร คณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับต้น และขึ้นตรงต่อ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามล าดับชั้นบังคับบัญชาและการประเมินผลงาน
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี
ตามประกาศแต่งตั้งของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย โดยมีภารกิจ เมื่อเริ่มก่อตั้ง
หน่วยงาน ดังนี้
1. ทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน กับผู้บริจาค ผู้สนับสนุนเงินทุน หรือผู้มี
อุปการคุณ กับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกรูปแบบ
2. จัดทาระบบฐานข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้
บริจาคหรือผู้มีอุปการคุณ ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อการนาไปใช้
ประกอบการบริหารจัดการอย่างครบวงจร
3. ริเริ่มและดาเนินโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี อันจะมาซึ่งการรักษาผลประโยชน์ทางด้านเงินทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี อย่างรอบด้าน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกับหน่วยงานการกุศลอื่นๆ เพื่อดาเนินการด้านเงินทุน
สนับสนุน ให้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ทางด้าน ผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้บริจาค หรือผู้มีอุปการคุณ ของคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

6. ศึกษา ติดตาม และพัฒนาแนวทางการรณรงค์ อันจะนามาซึ่ง จานวนผู้สนับสนุนเงินทุน ผู้
บริจาคหรือผู้มีอุปการคุณ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
7. รายงานผลการปฏิบัติงาน อันเกี่ยวเนื่องกับ การจัดการด้านผู้สนับสนุนเงินทุนผู้บริจาค
หรือผู้มีอุปการคุณ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ในการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์ อย่างถูกต้องรวดเร็ว เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
พันธกิจของหน่วยงาน
เป็นหน่วยงาน ที่ประสานงานการจัดหารายได้ ที่มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และมี
ความรอบรู้ โดยวิธีการทันสมัย ก้าวหน้า เพื่ อเสริมงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สาหรับใช้จ่ายในพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และ เพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม ด้วยจิตศรัทธาของผู้บริจาค ผู้สนับสนุน
และมีอุปการคุณ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน
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อธิบายลักษณะงาน (Job Description)
ชื่อตาแหน่งงาน
สถานภาพของงาน
วัน เดือน ปี ที่จัดทา
สายการปกครองบังคับบัญชา
สาระสาคัญของงานโดยสรุป

ความรับผิดชอบและ
หน้าที่ ทีต่ ้องปฏิบัติ

มาตรฐานในการปฏิบตั ิงาน

เจ้าหน้าที่สานักงาน P7
ระดับปฏิบัติ
กรกฎาคม 2556
ขึ้นตรงต่อ : ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงานภายใต้การกากับ ควบคุมของผู้อานวยการฝ่ายบริหาร เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างใด อย่าง
หนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น งานปฏิคม ต้อนรับดูแลผูม้ ีอุปการคุณ ศิษย์เก่า งานธุรการประจา
สานักงาน งานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ เก็บรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ งานศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล แนวทาง วิวัฒนาการ รายละเอียดเกี่ยวกับ การปฏิบัติงาน ตลอดรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ อบรม สัมมนาทางวิชาการ
และทางสายสนับสนุนวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจยั และการบริการทางวิชาการ
รวมทั้ง การให้คาปรึกษา แนะนา ปรับปรุง แก้ไข ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่

1. ดาเนินการด้านเอกสารเกีย่ วกับงานธุรการ เช่น จัดพิมพ์บันทึกข้อความ จดหมาย ทะเบียน
หนังสือรับ – ส่ง ของหน่วยงาน
2. ดาเนินการด้านเอกสารในการจัดซือ้ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้เงิน
งบประมาณ ของหน่วยงาน
3. จัดทาทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ทุกประเภท ของหน่วยงานทุกประเภท รวมทั้งจัดทาทะเบียนข้อมูลผู้มี
อุปการคุณ
4. ปฏิบัติงานปฏิคม และงานอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
5. ให้บริการรับปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานปฏิคม งานเกี่ยวกับผูม้ ีอุปการคุณ และงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
6. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ในส่วนงานที่ได้รบั
มอบหมาย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7. จัดทาฐานข้อมูล ผู้บริจาคเงินให้คณะแพทยศาสตร์ ด้วยระบบสารสนเทศ
8. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานส่วนกลางของคณะ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการงาน
ประชุมวิชาการ การเป็นคณะทางานการจัดกิจกรรมพิเศษ ในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ทั้งใน
ระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

มาตรฐานด้านพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.

มาทางานตรงเวลา สม่าเสมอ
มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ทา สนใจ กระตือรือร้น และให้ความร่วมมือในการทางาน
ปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็ว เสร็จตามเวลาที่กาหนด
มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความรับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
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มาตรฐานในการปฏิบตั งิ านด้านผลสัมฤทธิ์
1.เอกสารเกีย่ วกับงานธุรการ เช่น จัดพิมพ์บันทึกข้อความ จดหมาย ทะเบียนหนังสือรับ –
ส่ง ของหน่วยงาน มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
2.เอกสารในการจัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจรับ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ที่ใช้เงินงบประมาณ
ของหน่วยงาน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติ
3.มีทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ทุกประเภท ของหน่วยงาน รวมทั้ง มีทะเบียนข้อมูลผู้มีอุปการคุณ
ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รองรับความต้องการของผู้บังคับบัญชาในการเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ วางแผน บริหารจัดการได้
4.ผู้ใช้บริการ การปฏิบัตงิ านปฏิคม และงานอื่นๆ ที่มลี ักษณะคล้ายคลึงกัน มีความ
พึงพอใจใน ไม่น้อยกว่า “ระดับมาก”
5.ผู้ใช้บริการรับการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับงานปฏิคม งานเกี่ยวกับผูม้ ีอุปการคุณ และ
งานเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจใน ไม่น้อยกว่า
“ระดับมาก”
6.มีรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหาร ในส่วนงานที่
ได้รับมอบหมาย หรือส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
7.มีรายงานการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานส่วนกลางของคณะ เช่น การร่วมเป็น
คณะกรรมการงานประชุมวิชาการ การเป็นคณะทางานการจัดกิจกรรมพิเศษ ในวาระโอกาสพิเศษ
ต่างๆ ทั้งในระดับคณะ ภาควิชา และหน่วยงานสนับสนุน

๑. ความเป็นมาของการจัดทาคูม่ อื ปฏิบตั ิงานปฏิคม
สืบเนื่องจากการสัมมนาบุคลากรฝ่ายบริหาร ตามแผนงานของฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ มีนโยบาย พัฒนาและปรับปรุงงานฝ่ายบริหาร ๔ ด้าน คือ ๑)งานบริการ
อิเล็คโทรนิค ๒)การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓)การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และ ๔) การ
จัดทาคู่มือปฏิบัติงาน (Manual : Standard Operation Procedure) เพื่อให้ส่วนงานต่างๆ ของฝ่าย
บริหารได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
ในส่วนของงานปฏิคม เป็น การปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การต้อนรับ ประสานงานและ อานวย
ความสะดวก ผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ เป็นงานที่มีผู้ปฏิบัติอ ย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนต่าง ๆ อัน
ละเอียดอ่อน ภายใต้ผู้ปฏิบัติ งานที่ต้องมีทักษะเฉพาะทางด้านการสื่อสารทั้ง วัจนภาษาและอวัจน
ภาษา อั น จะน ามาซึ่ ง การสร้ า งภาพลั ก ษณ์ และความรู้ สึ ก อั น ดี ของแขกผู้ ม าเยื อ น ต่ อ คณะ
แพทยศาสตร์ ในรูป แบบต่างๆ เช่น การมาศึกษาดูงาน การมาทาความร่วมมือทางวิช าการ วิจัย
ตลอดจนมาร่วมกิจกรรมทางวิชาการ หรือกิ จกรรมต่างๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าว ยังเป็นการปฏิบัติงานตามวาระและโอกาส ที่
ไม่ชัดเจน และยังไม่เกิดการรับรู้ในวงกว้างระดับภาควิชา และหน่วยงานย่อยต่างๆ บางส่วน ทั้งนี้มี
สาเหตุมาจาก คณะแพทยศาสตร์ ได้ประกาศจัดตั้งหน่วย “ส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการ
คุณ” ขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เพื่อรองรับภารกิจการปฏิบัติงานดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม
การปฏิบัติงาน ต้อนรับ ประสานงานและ อานวยความสะดวก ผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์
เป็นงานในส่วนแรกที่แขกผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ ต้องพบปะสนทนา พร้อม ให้ได้รับข้อมูลที่
สาคัญ และจาเป็น ที่เกี่ยวข้องการภารกิจการมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ ของแต่ละงานโดยต้องใช้
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บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ อันสาคัญยิ่งให้ปรากฏเด่นชัด เป็นที่ประทับใจจนกระทั่ง
ได้การอานวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานโดยรวม
ตลอดจน เพื่อลด หรื อ ป้องกัน ปัญหาอุปสรรค ทางการสื่อสาร เล็กน้อย ที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่ว ง
ระยะเวลาสั้นๆ ได้
การจัดทาคู่มือปฏิบัติงานปฏิคม หรืองานด้านการต้อนรับ ประสานงานและ อานวยความ
สะดวก ผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ จะช่วยให้มีแนวทางการปฏิบัติงานไว้ เป็นข้อมูลทางการบริหาร
เกี่ยวกับต้น ทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น ยังช่วยในการตรวจสอบภายใน ด้านการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการกากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับฝ่ายบริหาร และเป็นแนวทางให้กับการพัฒนางานอย่างเป็น
ระบบ ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
(๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของงานปฏิคม
ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิคมของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน
(๓) เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเผยแพร่
ให้กับบุคคลผู้สนใจ
๓. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานปฏิคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นี้ ครอบคลุมตั้งแต่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๔. คาจากัดความ
ปฏิคม หมายถึง งานการต้อนรับ การประสานงาน การอานวยความสะดวก การสร้างความเป็น
มิตรอบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตามคาร้องขอ และการให้
ความช่ ว ยเหลื อ ตามสมควร แก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ประสานงานในส่ ว นของฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การคณะ
แพทยศาสตร์ อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นิสิต ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้มาติดต่อประสานนั้น อาจมาในลักษณะของ การมาศึกษาดูงาน มาเยี่ยม
ชม ทาความร่วมมือทางวิชาการ หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
แขกผู้มาเยือน หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล จาก องค์กร หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ที่มาติดต่อ ส่วนของฝ่ายบริหารจัดการคณะแพทยศาสตร์ อันประกอบด้วย
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้มา
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ติดต่อประสานนั้น อาจมาในลักษณะของ การมาศึกษาดูงาน มาเยี่ยมชม ทาความร่วมมือทางวิชาการ
หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน
การมาเยือนแบบเป็นทางการ หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุคคล จาก องค์กร หน่วยงานภาครัฐ
หรื อ เอกชน ทั้ ง ใน ประเทศและต่ า งประเทศ ที่ ม าติ ด ต่ อ ส่ ว นของฝ่ า ยบริ ห ารจั ด การคณะ
แพทยศาสตร์ อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นิสิต ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้มาติดต่อประสานนั้น อาจมาในลักษณะของ การมาศึกษาดูงาน มาเยี่ยม
ชม ทาความร่วมมือทางวิชาการ หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่มีการนัดหมายล่วงหน้าด้วยหนังสือ
ราชการ หรือด้วยวาจา
การมาเยือนแบบไม่เป็น ทางการ หมายถึง บุคคล หรือ นิติบุค คล จาก องค์กร หน่วยงาน
ภาครัฐหรื อเอกชน ทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ ที่มาติดต่อ ส่ วนของฝ่ายบริหารจัดการคณะ
แพทยศาสตร์ อันประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนโยบายและแผนฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการ
นิสิต ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ซึ่งผู้มาติดต่อประสานนั้น อาจมาในลักษณะของ การมาศึกษาดูงาน มาเยี่ยม
ชม ทาความร่วมมือทางวิชาการ หรืออื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน ที่มาโดยมิได้ มีการนัดหมายล่วงหน้า
ด้วยหนังสือราชการ หรือด้วยวาจา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิคม หมายถึง หัวหน้าหน่วยงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การประสานงาน การอานวยความสะดวก การสร้าง
ความเป็นมิตรอบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตามคาร้องขอ และ
การให้ ความช่ ว ยเหลื อตามสมควร ซึ่ งได้ รับ แต่ ง ตั้ง จากหั ว หน้า ส่ ว นงาน หรือ ได้รั บ การขอความ
อนุเคราะห์ ให้ช่วยงานด้านปฏิคมแล้วแต่กรณี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิคม หมายถึง ผู้ได้รับการมอบหมาย หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหาร
คณะแพทยศาสตร์ หรือผู้ได้รับการร้องขอจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการต้อนรับ การประสานงาน การอานวยความสะดวก การสร้างความเป็น
มิตรอบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตามคาร้องขอ และการให้
ความช่วยเหลือตามสมควร ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนงาน หรือได้รับการขอความอนุเคราะห์ ให้
ช่วยงานด้านปฏิคมแล้วแต่กรณี
แผนการปฏิบัติงานปฏิคม หมายถึง แผนการปฏิบัติงานตามที่หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์
ผู้มีอุปการคุณ ได้จัดทาไว้ล่วงหน้า ด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้ที่จะทาให้
การปฏิบัติงานปฏิคมบรรลุผลสาเร็จ
แนวทางการปฏิบัติงานปฏิคม หมายถึง การกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิ ธีการปฏิบัติงาน
ปฏิคม ตามที่ได้รับมอบหมายจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เป็นลายลักษณ์อักษร หรือการบอกกล่าวอย่าง
ไม่เป็นทางการ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทีมงานปฏิคมใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานได้
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5. หน้าที่ความรับผิดชอบ
5.1 หัวหน้าเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบัตงิ านปฏิคม มีหน้าที่ วางแผน กากับ ดูแล และร่วมปฏิบัติงาน
ปฏิคม ให้เป็นไปตามแผน
5.2 เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั ิงานปฏิคม มีหน้าที่ ปฏิบัติงานปฏิคมตามที่ได้รับการแนะนา หรือ
ได้รับการมอบหมายจาก หัวหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิคม

บทที่ ๒
การปฏิบตั งิ านปฏิคม
งานปฏิคม เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ การต้อนรับ การประสานงาน การอานวยความสะดวก
การสร้างความเป็นมิตรอบอุ่นใจ การให้ความสะดวกสบาย การให้ข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติตามคา
ร้องขอ และการให้ความช่วยเหลือตามสมควร แก่ผู้มาติดต่อประสานงาน สาหรับผู้ปฏิบัติงานปฏิคม
ภาษาอังกฤษใช้คาว่า (Receptionist) คือผู้มีหน้าที่ ให้การต้อนรับ ประสานงาน อานวยความสะดวก
สร้ า งความเป็ น มิต รอบอุ่น ใจ ให้ ค วามสะดวกสบาย ให้ ข้อ มูล ข่า วสาร การปฏิบั ติต ามคาร้อ งขอ
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือตามสมควร แก่ผู้มาติดต่อประสานงาน
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาแพทย์ ที่มีพันธกิจในการ
ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณ ภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการ
ทางการแพทย์ แ ละวิ ช าการเพื่อ ชี้นาสั ง คม เป็น แหล่ งอ้ างอิง ทางวิช าการของชาติแ ละนานาชาติ
ประชาคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน ซึ่งการดาเนินงานตามพันธกิจดังกล่าว จาเป็น
อย่างที่จะต้องให้ความสาคัญกับงาน ปฏิคม ที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติพันธกิจ ทุกๆ ด้าน
ซึ่งลักษณะงานด้านปฏิคม เป็นลักษณะงานต้อนรับที่ดี กล่าวคือ ยิ้มทักทายแสดงความรู้สึกที่ดีและ
จริงใจ แสดงความสนใจและให้ความสาคัญ กระตือรือร้นในการรับฟัง และตอบข้อซักถาม มีอัธยาศัย
ไมตรีอบอุ่น ตลอดจนปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ โดยพิจารณาถึงความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้บริการเป็นหลัก และเทียบกับความรู้สึก
หรือความต้องการของตัวเราเองด้วย ซึ่งตัวเราก็ยังต้องการ “ความรู้สึกยินดีต้อนรับ ” (Welcome)
ด้ ว ยไมตรี จิ ต ต้ อ งการให้ มี ค นสนใจ เห็ น ความส าคั ญ ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคนอื่ น ๆ เช่ น เดี ย วกั น
เพราะฉะนั้นลักษณะการต้อนรับที่ดีที่ง่ายที่สุด คือให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา นั่นเอง
ลักษณะงานปฏิคม
1. เป็นงานต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ด้วยอัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและ
ชื่อขององค์กรของผู้มา ติดต่อ ขอทราบชื่อบุคคล หน่วยงาน และจุดประสงค์ ที่ต้องการ
ติดต่อหรือเข้าพบ แล้วจัดการติดต่อประสานงานให้ตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ
2. ทาหน้าที่นัดหมายตัวบุคคล วัน เวลา สถานที่ ของบุคลากรในองค์กร ให้ผู้มาติดต่อได้พบ
อาจบันทึกชื่อหน่วยงาน วัตถุประสงค์ที่มาติดต่อ บุคคลที่มาติดต่อลงในสมุดบันทึก
พร้อมทั้งมอบบัตรติดเสื้อแสดง ตัวของผู้มาติดต่อ (ป้าย Visitor) เพื่อเข้าพบบุคคลที่
ต้องการพบหรือเข้าไปในสถานที่ต้ องการใช้บริการ เช่น ห้องสมุด หรือติดต่อธุรกิจ อาจ
ทาหน้าที่ธุรการ เช่น เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ หรือผู้ควบคุมโทรศัพท์ หมายเลขกลาง
เพื่อตอบรับ และติดต่อหมายเลขภายในที่ผู้โทรศัพท์เข้ามาต้องการจะพูดด้วย
3. ทาหน้ า ที่ ต อบข้ อ ซั ก ถาม หรื อ ให้ ข้ อ มู ล พื้ นฐานต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ องค์ ก รแก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ
สอบถาม
4. อานวยความสะดวกในเรื่องที่จอดรถและบริการเรียกรถให้แก่แขกคนสาคัญตามที่แขก
ร้องขอ
5. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหาร และ
เครื่องดื่ม
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คุณสมบัตขิ องผูท้ างานต้อนรับ หรือ ปฏิคม สรุปได้ดังนี้
1. แต่งกายสะอาดเรียบร้อย
2. กิริยาวาจาสุภาพ นุ่มนวล
3. ใจเย็น อดทน อดกลั้น
4. ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีมิตรไมตรี
6. ทักทายถูกต้องเหมาะสม
7. เอาใจใส่ และจริงใจ
8. พร้อมตอบคาถาม
9. ช่วยแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดขัดข้อง
10. มีบุคลิกภาพดี
โดยรวมแล้ว การเป็นผู้ต้อนรับที่ดีนั้น จะต้องปฏิบัติด้วยกาย วาจาและใจในการต้อนรับ
ดังนี้
 ทางกาย คื อ ต้ อ งดู แ ลสุ ข ภาพร่า งกายให้ แ ข็ง แรง สดชื่ น กระฉั บกระเฉง การแต่ง กาย
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง ยิ้ม ไหว้ ทักทายเหมาะสม กิริยาสุภาพ เป็นคุณสมบัติจาเป็น
ขั้นพื้นฐาน
 ทางวาจา คือ ต้องใช้ถ้อยคาชวนฟัง น้าเสียงไพเราะ ชัดเจน พูดมีหางเสียง มีการขานรับ
ที่เหมาะสม พูดแต่น้อย ฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล่าวตาหนิ อาจพูดทวนซ้าสิ่งที่ผู้มา
ติดต่อต้องการให้เขาฟังอีกครั้ง
 ทางใจ คือ ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทางาน เศร้าซึม และเบื่อ
หน่ายจนแสดงออกมาให้เห็น
ข้อควรระวังในการปฏิบัตงิ านปฏิคม
1. สีหน้าที่แสดงความหงุดหงิดราคาญ
2. มีกลิ่นปาก
3. การทาเสียงไม่พอใจ
4. เผลอพูดตาหนิผู้มาติดต่อ
5. ชวนพูดคุยมากเกินไป
6. ละไปจากผู้มาติดต่อ โดยไม่พูดขอตัวก่อน
7. พูดกระเซ้าเย้าแหย่จนเกินไป เหมือนทากับเพื่อนฝูง
8. ทาหน้าตาเคร่งเครียด หรือปั้นปึ่ง เย็นชา
9. จัดเครื่องแต่งกาย หวีผม แต่งหน้า ต่อหน้าผู้ใช้บริการ
10. ไม่ใส่ใจคาร้องขอของผู้ใช้บริการ
11. พูดดุ สั่งการผู้อื่นจนเป็นการอวดอานาจ
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ปัจจัยสาคัญของการเป็นผู้ปฏิบัติงานปฏิคม
การเป็นผู้ปฏิบัติงานปฏิคม หรือผู้ให้บริการที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1. บุคลิกภาพ (Personality) ได้แก่ รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทางน้าเสียง การพูดจายิ้มแย้ม
แจ่มใส มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น กระตือรือร้น ซื่อสัตย์ จริงใจ เชื่อมั่นในตนเอง รอบรู้ หากองค์กร
ใดมีผู้ปฏิบัติงานปฏิคมที่ดี และมีบุคลิกภาพดีย่อมได้เปรียบ
2. ความรู้ (Knowledge) ผู้ปฏิบัติงานปฏิคม มีความรู้เกี่ยวกับสถานที่และสิ่งต่างๆ ทั้งใน
พื้นที่ของตนและความรู้ทั่วไป
3. ทั กษะ (Skills) ความช านาญหรื อประสบการณ์จ ะช่ ว ยให้ ผู้ ปฏิ บัติ งานปฏิ คมมีค วาม
เชื่อมั่นสูงขึ้น โดยทักษะจะเกิดขึ้นได้จากการฝึกฝนที่ดี
4. ทัศนคติ (Attitude) ผู้ปฏิบัติงานปฏิคมที่ดี ต้องมีทัศนคติที่ดีในการเป็นเจ้าของบ้าน หรือ
ผู้รู้เกี่ยวกับองค์กร มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสุขในการดาเนินชีวิต มองโลกในแง่ดี ตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริการ คือ มีความเป็นเจ้าบ้านที่มีจิตใจของการบริการ (service mind)
ปัจจัยทั้ง 4 ประการข้างต้นช่วยทาให้ผู้ ปฏิบัติงานปฏิคม ประสบความสาเร็จในการปฏิบัติ
หน้าที่ คือ ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนย่อมส่งผลให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และผู้ปฏิบัติงานปฏิคม
ก็จะได้รับความภาคภูมิใจ เกิดความสุขและความพอใจในการปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้มาเยือนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ยังคาดหวังที่จะได้รับความช่วยเหลือและการบริการที่ดี ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานปฏิคม จึงมีหน้าที่
1. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร สถานที่ และอื่นๆ
2. ให้ความช่วยเหลือผู้มาเยือน ตามวาระ อันเหมาะสม
3. แก้ไขข้อขัดข้องและความไม่พึงพอใจของผู้มาเยือน
4. ช่วยแนะนาและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้มาเยือน
วิธีปฏิบัติงานด้านปฏิคม
1. จั ดเตรี ย มสถานที่ ให้ ส ะอาดเป็นระเบีย บ สวยงาม สะดวกสบายและปลอดภั ย จั ดวาง
เอกสาร จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ในที่ที่หยิบใช้ง่าย ไม่กีดขวางหรือสร้างอุบัติเหตุ มีจานวน
เพียงพอก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อหรือในช่วงเวลาที่เหมาะสม
2. จัดเตรียมตนเอง เตรียมตนเองให้พร้อมทั้งในเรื่องสุขภาพ เครื่องแต่งกาย บุคลิกภาพ ความ
สะอาด มีอารมณ์ที่ดี
3. เริ่มงานตรงเวลา เริ่มการปฏิบัติให้ตรงเวลา หรือเมื่อลูกค้าสาคัญมารออยู่แล้วก็สามารถเริ่ม
งานก่อนเวลาได้ พักการทางานหรือเลิกงานตรงเวลา แต่ถ้าเป็นลูกค้าคนสาคัญหรือกาลัง
ทางานค้างอยู่ อาจพักงานหรือเลิกงานหลังจากที่งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4. แสดงกิริยายินดี เมื่อพบผู้มาเยือนหรือผู้มาติดต่อ อาจสบตา ยิ้มให้ ไหว้ โค้ง หรือทักทาย ฟัง
อย่างสนใจและเข้าใจความต้องการของผู้มาติดต่อ หรือสอบถามว่าจะให้ช่วยบริการใดๆ ทั้งนี้
ควรสร้างบรรยากาศด้วยการยิ้มแย้มแจ่ม ใสเสมอและพูดทวนย้า สิ่งที่ ผู้มาเยือนต้องการอีก
ครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้อง
5. หากผู้มาเยือน ไม่แน่ใจว่าขอบริการอะไร ในปริมาณและคุณภาพมากน้อยเท่าใด ควรให้
ข้อมูลต่อผู้มาเยือน อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่เป็นฝ่ายตัดสินใจแทนผู้มาเยือน ถ้าผู้มาเยือน
ไม่ร้องขอ
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6. ให้ความสะดวกต่อผู้มาเยือน เช่น ช่วยกรอกแบบฟอร์ม ให้ยืมอุปกรณ์เครื่องเขียน อานวย
ความสะดวกสบายแก่ ผู้ มาเยื อน ที่พั กรอ เช่น จัด หาน้าดื่ ม หนัง สื อพิมพ์ อธิบายทางไป
ห้องน้าหรือโรงอาหาร เปิดเพลงให้ฟัง ฯลฯ เป็นต้น
7. รีบปฏิบัติงานตามที่ผู้มาเยือนต้องการ อย่างมีคุณภาพ ระหว่างปฏิบัติงานไม่ควรชวนผู้มา
เยือนคุย หากผู้มาเยือน ชวนคุยควรปฏิเสธอย่างนิ่มนวล แล้วขอตัวทางานอย่างมีสมาธิต่อไป
8. ระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้มาเยือน ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ขอรับบริการใหม่ และหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในเหตุผลดังนี้ คือ (1) อยู่ในวิสัยที่จะทาได้ (2) ไม่ผิดกฎระเบี ยบและ (3)
ไม่มีผลกระทบต่อผู้อื่น ก็ยินดีรับการเปลี่ยนแปลงตามที่ต้องการ ไม่ทาหน้าตาเหนื่อยอ่อน
หรื อเบื่ อหน่ายให้ ผู้ มาเยื อนเห็ น แต่ถ้าการเปลี่ ยนแปลงตามที่ ผู้ มาเยือนต้องการไม่อยู่ใน
เหตุผลสามประการข้างต้นก็ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ ผู้มาเยือน ทราบด้วยเจตนาดี และยินดี
ปรับปรุงสิ่งที่ผู้มาเยือนขอรับบริการให้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้มาเยือน มากทีส่ ุด
9. ระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้ ปฏิบัติงานปฏิคม เกิดความผิดพลาดใดๆ เช่นมีการหลงลืม ล่าช้า
เกิดอุบัติเหตุ จานวนไม่ครบชุด ฯลฯ ผู้ปฏิบัติงานปฏิคม ควรรีบขออภัยผู้มาเยือน และรีบ
แก้ไขให้ดีที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้
10. ระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้ปฏิบัติงานปฏิคม มีงานอื่นเข้ามาแทรก ถ้าหากเป็นงานที่สาคัญ ไม่
ว่าจะเป็นงานขององค์กร หน่วยงานหรือเป็นงานส่วนตัว ควรให้งานที่เข้ามาแทรก รอไปก่อน
แต่ถ้างานที่เข้ามาแทรกนั้นเป็นงานสาคัญและจาเป็นที่จะต้องทาในขณะนั้น ก็ควรแจ้งให้
หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงานทราบและช่วยเหลืองานที่กาลังปฏิบัติค้างอยู่ พร้อมทั้งอธิบาย
สิ่งที่กาลังทาอยู่ และจะให้ทาต่อไปเพื่อที่จะได้เข้า ใจตรงกัน จากนั้นจึงแจ้งต่อ ผู้มาเยือน ว่า
ใครจะเป็นผู้ ปฏิบัติงานปฏิคมแทน แล้วจึงขอตัวจากไป
11. ระหว่างปฏิบัติงาน จะต้องสุภาพและให้เกียรติผู้มาเยือน ตลอดจนแขกที่มาด้วยกัน ไม่ว่าเพศ
วัย การแต่งกาย หรือบุคลิกจะเป็นอย่างไร หรือมาเวลาใด การแสดงออกต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิคม ไม่ควรกระทา เช่น การไหว้วานขอความช่วยเหลือ แขกผู้มาเยือน กระเซ้าเย้าแหย่
เพื่อนร่วมงานในขณะปฏิบัติงานต่อหน้าแขกผู้มาเยือน และเดินหนีจากผู้มาเยือนโดยไม่บอก
เหตุผล เป็นต้น
12. ถ้ามีปัญหาขัดแย้งกับผู้มาเยือน ควรปฏิบัติตนดังนี้
 ใจเย็น อดกลั้น มีทัศนคติที่ดีต่อปัญหา
 เปิดโอกาสให้ แขกผู้มาเยือนพูดมากๆ เพื่อจะได้ทราบขอบเขตและความร้ายแรงของ
ปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนหนทางแก้ไข
 ประนีประนอมและปฏิบัติการแก้ไข
 ถ้าปัญหาสุ ดวิสัย ที่จะแก้ไขด้วยตนเอง ให้นามาปรึกษาหัวหน้า หรือหาทางออกอื่นๆ
เท่าที่จะทุเลาปัญหาได้
 ถ้าผู้มาเยือน แสดงท่าทีไม่พอใจ ควรรายงานหัวหน้า เพื่อร่วมกันหาวิธีสร้างภาพลักษณ์
อันดี และแก้ไขปัญหาเป็นการภายใน
13. ถ้าร่างกายเจ็บป่วยจนทนไม่ได้ หรืออารมณ์ขุ่นมัวจนไม่อาจระงับได้ ควรแจ้งหัวหน้างานหรือ
ผู้ร่วมงานอื่นเพื่อจัดหาคนอื่นมาทดแทนชั่วคราว แล้วออกมารักษาสุขภาพหรือพักสงบสติ
อารมณ์เป็นการชั่วคราว เมื่อรู้สึกดีขึ้นจึงออกมาให้บริการตามปกติ
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14. ถ้าต้องการผลัดหรือหยุดพักงานในขณะที่การให้บริการ งานปฏิคมยังไม่เสร็จเรียบร้อย หรือ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้มาเยือนยังไม่เสร็จภารกิจ ให้แจ้งแก่หัวหน้า จนเขาเข้าใจเรื่องทุก
อย่างที่จาเป็นเหมือนที่เราเข้าใจเสียก่อน แล้วจึงจะออกผลัดหรือหยุดพักงานได้
15. ปฏิบั ติให้ งานเสร็ จ สิ้ น ตามนัดให้ ได้โ ดยไม่มีข้อแม้ ก่อนจะนัดหมายจาเป็นต้องเผื่ อเวลา
สาหรับการตรวจทาน และเผื่อมีอุปสรรคกลางคันไว้ด้วยเสมอ
16. ส่งผู้มาเยือน ด้วยไมตรีจิต อาจสบตา ค้อมศีรษะ ยิ้ม ไหว้ หรือลา ทั้งนี้สถานที่ของการส่ง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมจากประเภทของแขกผู้มาเยือน ความเร่งด่วนของงานที่กาลัง
ปฏิบัติอยู่ และสภาพของสถานที่และสภาพอากาศ
มาตรฐานการต้อนรับ สาหรับการปฏิบัติงานปฏิคม
การต้อนรับที่ดีจะต้องมีข้อกาหนดเป็นมาตรฐานไว้ ให้ผู้มีความเกี่ยวข้องใช้เป็นบันทัดฐานใน
การปฏิบัติ ดังนี้
งาน
1. การจัดสถานที่

2. การแต่งกาย
3. การกล่าวต้อนรับ

4. การแสดงน้าใจ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2
4.3

5. การรับรู้ความ ต้องการ

5.1
5.2
5.3
6. การสนองความต้องการ 6.1

มาตรฐาน
ต้องรักษาความสะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต้องให้มีความสะดวกสบายแก่การพักและการรับรองผู้มาเยือน
ต้องมีความเหมาะสมแก่ผู้มาติดต่อและเป็นสัดส่วน
ต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต้องมีป้ายบอกชื่อสถานที่
ต้องสุภาพเรียบร้อยและสะอาด
ต้องเหมาะสมแก่กาละเทศะและลักษณะงานที่ทา
ต้องมีป้ายชื่อตัวและหน่วยงาน/องค์กร
ต้องกล่าวคาว่า “สวัสดี” และ “ไหว้” เป็นการต้อนรับ
ต้องทักทายอย่างสุภาพและเหมาะสม
ต้องพูดอย่างมีหางเสียงและสุภาพ
ต้องแสดงการให้เกียรติผู้มาเยือน
ต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้มาเยือน ผู้มาติดต่อ
ต้องมีสีหน้ายิ้มแย้ม
ต้องถามความต้องการของผู้ มาเยือนว่าจะให้บริการ หรือ ช่วยเขาได้
อย่างไรบ้าง
ต้องไม่แสดงท่าทีกิริยากระด้างหรือไม่พอใจในคาขอร้องหรือต่อว่าจาก
ผู้มาเยือน หรือผู้มาติดต่อ
ต้องถามความต้องการของผู้มาติดต่อให้ชัดเจน
ต้องรับฟังผู้มาติดต่ออย่างตั้งใจ
ต้องทบทวนคาพูดเพื่อแสดงความเข้าใจที่ตรงกัน
ต้องปฏิบัติตามคาร้องขออย่างเต็มใจและรวดเร็ว
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6.2
6.3
7. การกล่าวอาลา

6.4
7.1
7.2
7.3
7.4

ต้องสามารถให้ข้อมูลอย่างตั้งใจ
ต้องปฏิเสธอย่างสุภาพนุ่มนวลสมเหตุสมผลในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามความประสงค์
ต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อ
ต้องกล่าวคาขอบคุณ
ต้องกล่าวคาขอโทษ ในกรณีที่การต้อนรับไม่เรียบร้อย
ต้องกล่าวเชิญชวนให้มาใช้บริการอีก
ต้องกล่าวคาว่า “สวัสดี” และ “ไหว้” ก่อนลาจาก

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานปฏิคม
ก่อนการปฏิบตั งิ าน (อย่างน้อย 1 วัน)
1. ผู้ขอใช้บริการงานปฏิคม
1.1 ติดต่อ หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
1.2 ประสานแจ้งรายละเอียด การจัดกิจกรรม หรือโครงการฯ พอสังเขป
2. หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ
2.1 ศึกษารายละเอียดกิจกรรม หรือโครงการ เกี่ยวกับลักษณะของกิจกรรม วัน เวลา
สถานที่ จานวนแขกผู้มาเยือน ลักษณะทางวัฒนธรรมของ แขกผู้มาเยือน
2.2 ประสาน จัดเตรียมที่จอดรถ / ห้องรับรองเบื้องต้น / อาหารว่าง /กิจกรรมต้อนรับ ตาม
ธรรมเนียม วาระและโอกาส ที่เหมาะสม
ระหว่างการปฏิบัตงิ านปฏิคม
1. เจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานปฏิคม ปฏิบัติงานตาม วิธีปฏิบัติ และ
มาตรฐานการต้อนรับที่กาหนดไว้ข้างต้น โดยรายละเอียดกิจกรรม อาจเปลี่ยนแปลงไป
ตามลักษณะของกิจกรรม โครงการ หรือ ลักษณะของแขกผู้มาเยือน
หลังการปฏิบัตงิ านปฏิคม
1. หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการประเมิน ในรูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ ในการให้บริการ

17

ผังขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านปฏิคม
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

1

ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานปฏิคม

2

ศึกษารายละเอียด และ
ประสาน วางแผนเกี่ยวกับ
ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานปฏิคม
3

4

5

ตามแผนงานที่กาหนด

รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
หน่วยงานที่ขอใช้บริการแสดงความจานงขอใช้
บริการ หรือได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน แบบ
“เป็นทางการ” คือจดหมาย บันทึกข้อความ
หรือแบบ “ไม่เป็นทางการ” คือ ด้วยวาจาทาง
โทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็คโทรนิค โทรศัพท์
3296 / 02-2525166 / E-mail:
joychula@gmail.com /Joy.R@chula.ac.th
ศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับลักษณะงานจาก
เอกสารโครงการ และจากการสื่อสารกับบุคคล
ผู้รับผิดชอบหลัก ของโครงการหรือกิจกรรม และ
วางแผน เตรียมการ ประสานงานล่วงหน้า เช่น
จัดเตรียมสถานที่ ห้องรับรอง ช่างภาพ ของที่
ระลึก อาหารว่าง วีดีโอแนะนาองค์กร ฯลฯ ก่อน
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานปฏิคม ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ระบุในหัวข้อขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งการ
ปฏิบัติงานแต่ละครั้งอาจมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของโครงการ และ รูปแบบของ
กิจกรรม ของแต่ละส่วนงาน ตามแต่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ หรือผู้ใช้บริการต้องการ ใน
ลักษณะของรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสม
รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบเป็นทางการ คือ
“บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน” หรือ “แบบ
ไม่เป็นทางการ” คือการสื่อสารด้วยวาจา หรือ
ทางจดหมายอิเล็คโทรนิค ไปยังหน่วยงานหลัก
ผู้รับผิดชอบโครงการ หรือ ผู้ขอใช้บริการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยเอกสารการ
ประเมินของหน่วยงาน และ วิเคราะห์การ
ประเมินผล พร้อมจัดเก็บผลการประเมินอย่าง
เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ต่อไป

ผูร้ บั ผิดชอบ
หน่วยส่งเสริม
และประสาน
สัมพันธ์ผมู้ ี อุป
การคุณ
+
หน่วยงานผู้
ขอใช้บริการ
หน่วยส่งเสริม
และประสาน
สัมพันธ์ผมู้ ี อุป
การคุณ
+
หน่วยงานผู้
ขอใช้บริการ
หน่วยส่งเสริม
และประสาน
สัมพันธ์ผมู้ ี
อุปการคุณ

หน่วยส่งเสริม
และประสาน
สัมพันธ์ผมู้ ี
อุปการคุณ
หน่วยส่งเสริม
และประสาน
สัมพันธ์ผมู้ ี
อุปการคุณ
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การประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคม
การประเมิน งานปฏิคม เป็นการกระทาเพื่อให้รู้ว่าการปฏิบัติงานปฏิคมมีผลดีมากน้อยเพียงใด เป็นที่พึง
พอใจของผู้มาติดต่อ หรือผู้มาเยือนหรือไม่ มีความสาคัญทาให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิคมได้รู้ว่าตนปฏิบั ติหน้าที่ปฏิคมมี
คุณค่าหรือไม่เพียงใดในทัศนะของผู้ประเมิน รวมถึงผู้มาเยือนหรือผู้มาติดต่อ มีจุดที่จะต้องปรับปรุงหรือไม่อย่างไร
หากมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงหน่วยงานจะได้ให้ความช่วยเหลือ ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะได้รักษาไว้หรือทาให้มีค่า
สูงขึ้นไป
หลักการในการประเมินผล งานปฏิคมคือ มีความเชื่อถือได้และเที่ยงตรง ใช้ข้อมูลพิจารณาไม่ใช้ความรู้สึ ก
ของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว มีการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยเฉพาะผู้มาเยือนหรือผู้มาติดต่อ แต่ไม่ปักใจ
กับข้อมูลหรือคะแนนการประเมินที่ผู้มาติดต่อหรือผู้มาเยือนให้ถ่ายเดียว เพราะถึงแม้จะให้น้าหนักกับการประเมิน
ของผู้มาเยือนหรือผู้มาติดต่อ ก็ต้องเผื่อข้อพิจารณาไว้บ้างว่าใครบ้างที่สามารถเป็นตัวแทนของ ผู้มาเยือนหรือผู้มา
ติดต่อโดยรวมได้ อีกทั้งหากไม่ให้ความรู้และความเข้าใจในหลักการและวิธีการประเมินอย่างทั่วถึงและไม่เข้ าใจดีพอ
จะทาให้ผลการประเมินเบี่ยงเบน ในประการสาคัญ หน่วยส่งเสริมและประสานสัมพันธ์ผู้มีอุปการคุณ จึงมีมาตรฐาน
งานปฏิคมเป็นหน่วยเปรียบเทียบให้ได้ผลชัดเจน อธิบายได้ว่าผลของการปฏิบัติงานปฏิคม สูงหรือต่ากว่ามาตรฐาน
หรือไม่อย่างไร
ข้อพึ งปฏิบั ติในการประเมิน ผลงานปฏิ คมจะประเมิ นอย่างเป็ นระบบและเป็นธรรม เก็บ ข้อ มูล การ
ปฏิบัติงานให้มากพอ พิจารณาเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น ประเมินในขณะที่มีอารมณ์ปกติ และจัดเวลาประเมินให้
เพียงพอ
ข้อพึงละเว้นในการประเมินผลงานปฏิคม คือระวังความรู้สึกส่วนตัวและอคติมาครอบงาการพิจารณา ไม่ใช้
ข้อมูลที่คาดเดา และนาสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของผู้รับการประเมินมาพิจารณา ไม่ประเมินโดยกังวลต่อ
ปฏิกิริยาของผู้รับการประเมิน ไม่นาความสามารถส่วนตัวของผู้รับการประเมินมาปะปนกับผลาการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคม เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน ร่วมกันทาความ
เข้าใจเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงงานปฏิคม มิใช่การจับผิด การกาหนดหัวข้อประเมิน พิจารณาจากลักษณะงาน
ปฏิคมในแต่ละกิจกรรมหรือโครงการ และแจ้งให้ผู้รับการประเมินทราบเพื่อที่จะให้ผู้ทางานปฏิคมได้ปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอยู่ในมาตรฐาน โดยใช้แนวทาง ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานปฏิคมอย่างสม่าเสมอ
2. มีการบันทึกผลการประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไม่ใช้เหตุการณ์ครั้งใดครั้งหนึ่งเป็นข้อสรุปผล
3. จัดทาแบบพิมพ์ที่มีหัวข้อการประเมินและการให้คะแนนตลอดจนการถ่วงน้าหนักคะแนนในแต่ละหัวข้อ
ประเมิน
4. ถ้ามีผู้ทาหน้าที่ปฏิคมหลายคน จะประเมินทีละหัวข้อไปจนครบทุกคน
5. ไม่ประเมินด้วยอคติ โดยใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาพิจารณา
6. หลีกเลี่ยงการให้คะแนนสูงหรือต่าเกินไป แต่ยึดถือความถูกต้องชอบธรรมเป็นหลัก
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7. เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานปฏิคมในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน จะนาผลการประเมิน
มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติงานปฏิคมดียิ่งขึ้น
หั ว ข้อ ประเมิ น ผลการปฏิบั ติง านปฏิค ม จะสอดคล้ อ งกั บมาตรฐานการปฏิบั ติง านปฏิค มเพื่อ น าผลการ
ปฏิบัติงาน ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน สูงกว่ามาตรฐานหรือต่ากว่ามาตรฐาน ถ้าผลการ
ปฏิบัติงานปฏิคม ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานถือว่าดี และถ้าสูงกว่ามาตรฐานเล็กน้อย ถือว่าดีมาก หากสูงกว่ามาตรฐาน
มาก ถือว่าดีเลิศ ในทางตรงข้าม ถ้าผลการประเมินต่ากว่ามาตรฐานเล็กน้อย ถือว่าพอใช้ หากต่ากว่ามาตรฐานมาก
ถือว่ายังใช้ไม่ได้ และจะเร่งแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว
หัวข้อประเมินการปฏิบัติงานปฏิคม มีดังนี้
1. การดูแลสถานที่

2. การแต่งกาย

3. การกล่าวต้อนรับ
4. การแสดงน้าใจ
5. การรับรู้ความต้องการ
6. การสนองความต้องการ
7. การกล่าวอาลา

พิจารณาถึง การให้ความสนใจและดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (Clean and Tidy) ของสถานที่ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมต้อนรับพยายามขจัดและแก้ไขสภาพสกปรกรกรุงรังไม่ให้
ปรากฎขึ้น
พิจารณาถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบการแต่งกาย การดูแล
รักษาความสะอาดของเครื่องแต่งกาย รวมถึงการรักษาความ
สะอาดของร่างกายไม่ปล่อยผมเผ้ารุงรังและมีกลิ่นตัว กลิ่นปากที่
ทาความราคาญแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้มาเยือน
พิ จ ารณาถึ ง การพู ด ที่ เ สี ย งได้ ยิ น ชั ด เจน ใช้ ถ้ อ ยค าถู ก ต้ อ ง
เหมาะสม สามารถสร้างการยอมรับและความเชื่อถือให้เกิดแก่
หน่วยงาน รวมทั้งสร้างความรู้สึกอบอุ่นพึงพอใจให้แก่ผู้มาติดต่อ
พิ จ ารณาถึ ง การแสดงออกถึ ง พฤติ ก รรมที่ พ ร้ อ มจะให้ ค วาม
ช่วยเหลือผู้มาติดต่อด้วยความเต็มใจ
พิจ ารณาถึง การตั้งใจรับฟังสิ่ งที่ผู้ มาติดต่อพูด ถึง และมีการ
สื่อสารโต้ตอบอย่างเหมาะสม
พิจารณาถึง การให้ความร่วมมือและดาเนินการในเรื่องที่ได้รับ
การติดต่อให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร ทั้งในภาวะปกติและใน
เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
พิจารณาถึง การพูดด้วยน้าเสียงชวนฟัง ใช้ถ้อยคาเหมาะสม
สื่อความหมายชัดเจน ใช้ภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ผู้มาติดต่อ
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