เรื่องจากผู้เล่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
สถานทีจ่ ัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :

ห้องประชุมกองทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอํานวยการ

วันที่

:

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:30 – 12:00 น.

สมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

:

11 คน

ผู้เล่า

:

นางสาววัลลภา วัฒแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
แผนกข้อมูลสารสนเทศและธุรการ กองทรัพยากรบุคคล

ชื่อเรื่อง

:

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบตั ิ)
ทะเบียนหนังสือมี 2 ประเภท คือ ทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง
วิธีปฏิบัติทะเบียนหนังสือส่ง
1. แต่ละแผนกส่งหนังสือให้ธุรการ เพื่อเสนอผู้อํานวยการ
2. ตรวจสอบรูปแบบ ข้อความ คําผิด และเอกสารแนบ ว่าครบถ้วนหรือไม่
3 จัดแฟ้มเสนอผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ กรณีที่เป็นเรื่องเดียวกัน
ให้เรียงไว้ด้วยกัน
4. ผู้อํานวยการลงนามเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งใน
Excel ตามตัวอย่างดังนี้

ลงทะเบียนหนังสือส่งโดย
เรียงตัวเลขตามลําดับ โดย
กรอกข้อมูลตามชื่อเรื่อง
ของคอล้มน์

5. สแกนเอกสารเก็บไว้เป็นสําเนา เพื่อส่งสําเนาให้กับผู้ร่างหนังสือ โดยแยกเก็บเป็นเดือน การสแกนเอกสาร
มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 หนังสือที่เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม ให้สแกนหลังจากที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ 2 เอกสารที่ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้สแกนเอกสารก่อนส่งหนังสือ และลงสมุดส่งเอกสารของหน่วยงาน เพื่อส่ง
หนังสือใหักับหน่วยงานต่าง ๆ
วิธีปฏิบัติทะเบียนหนังสือรับ
1. รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอก ประทับรับเอกสารด้วยตรายาง
‐ เลขที่หนังสือรับเรียงตามลําดับ (ดูจาก Excel)
‐ วันที่รับเอกสาร เวลา และระบุชื่อผู้รับ
2. อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ว่าเกี่ยวข้องกับแผนกไหนบ้าง เรื่องไหนที่ต้องเสนอผู้อํานวยการก่อน
3. ลงทะเบียนหนังสือรับใน Excel ดังนี้

ลงทะเบียนหนังสือรับเรียง
เลขที่ตามลําดับ โดยกรอก
ข้อมูลตามชื่อเรื่องของคอ
ล้มน์

4. สแกนหนังสือและเก็บเอกสารแยก Folder เป็นรายเดือน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งหนังสือให้แต่ละ
แผนกที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดย Copy ข้อความจากทะเบียนหนังสือรับ

Copy แยก

ตามแผนก

5. จัดรูปแบบ สั่งพิมพ์ทะเบียนส่งเอกสารให้แต่ละแผนก เซ็นรับหนังสือ
กรณีที่หนังสือนําเสนอเรียนผ่านผู้บริหารหลายลําดับ ให้พิมพ์ข้อมูลในช่องหมายเหตุ โดยพิมพ์ว่า “ได้รับเรื่อง
จากใคร วันที่เท่าไหร่” เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น จะช่วยให้สามารถตามงานได้ง่ายสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ข้อคิดหรือบทเรียนจากเรื่องเล่า
เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และนํามาประยุกต์ใช้กับงานสารบรรณ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ การเข้าถึงเอกสารได้อย่าง
รวดเร็ว และง่ายต่อการสืบค้น
ปัจจัยสูค่ วามสําเร็จ (Key Success Factor)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอ

รายงานการถอดบทเรียนหรือแนวปฏิบัติที่ดี
กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
ประเด็นความรู้

:
:

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร (HRD & KM) ปีการศึกษา 2559
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย

:

บุคลากรทุกคนได้รับความรู้ เรื่อง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย

:

บุคลากรภายในหน่วยงาน

วัน/เวลาที่จัดโครงการ

:

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:30 – 12:00 น.

สถานที่จัด

:

ห้องกองทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอํานวยการ

ผู้เข้าร่วม จํานวน

:

11 คน

บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้ ดังนี้
1. หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. องค์ความรู้ หรือ บทเรียนที่ได้รับ
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจถึ ง ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ จากการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและนํ า มา
ประยุกต์ใช้กับงานสารบรรณ อีกทั้งเป็นการเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานแล้วยังเป็นการลดเวลา ประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร ลดปริมาณการใช้กระดาษ การเข้าถึงเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และง่ายต่อการสืบค้น
3. แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.1 บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
4. ปัจจัยแห่งความสําเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.1 บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกหน่วยงาน ได้ทราบในกรณีที่มีการ
สอบถาม
5. สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม
5.1 กองทรัพยากรบุคคลมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6. สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม
ทะเบียนหนังสือมี 2 ประเภท คือ ทะเบียนหนังสือรับและทะเบียนหนังสือส่ง
วิธีปฏิบัติทะเบียนหนังสือส่ง
1. แต่ละแผนกส่งหนังสือให้ธุรการ เพื่อเสนอผู้อํานวยการ
2. ตรวจสอบรูปแบบ ข้อความ คําผิด และเอกสารแนบ ว่าครบถ้วนหรือไม่
3 จัดแฟ้มเสนอผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาลงนาม โดยเรียงตามลําดับความสําคัญ กรณีที่เป็นเรื่องเดียวกัน
ให้เรียงไว้ด้วยกัน
4. ผู้อํานวยการลงนามเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือส่งใน Excel ตาม
ตัวอย่างดังนี้

ลงทะเบียนหนังสือส่งโดย
เรียงตัวเลขตามลําดับ โดย
กรอกข้อมูลตามชื่อเรื่อง
ของคอล้มน์

5. สแกนเอกสารเก็บไว้เป็นสําเนา เพื่อส่งสําเนาให้กับผู้ร่างหนังสือ โดยแยกเก็บเป็นเดือน การสแกนเอกสาร
มี 2 กรณี
กรณีที่ 1 หนังสือที่เสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม ให้สแกนหลังจากที่อธิการบดีลงนามเรียบร้อยแล้ว
กรณีที่ 2 เอกสารที่ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้สแกนเอกสารก่อนส่งหนังสือ และลงสมุดส่งเอกสารของหน่วยงาน เพื่อส่ง
หนังสือใหักับหน่วยงานต่าง ๆ
วิธีปฏิบัติทะเบียนหนังสือรับ
1. รับเอกสารจากหน่วยงานภายนอก ประทับรับเอกสารด้วยตรายาง
‐ เลขที่หนังสือรับเรียงตามลําดับ (ดูจาก Excel)
‐ วันที่รับเอกสาร เวลา และระบุชื่อผู้รับ
2. อ่านและวิเคราะห์หนังสือ ว่าเกี่ยวข้องกับแผนกไหนบ้าง เรื่องไหนที่ต้องเสนอผู้อํานวยการก่อน
3. ลงทะเบียนหนังสือรับใน Excel ดังนี้

ลงทะเบียนหนังสือรับเรียง
เลขที่ตามลําดับ โดยกรอก
ข้อมูลตามชื่อเรื่องของคอ
ล้มน์

4. สแกนหนังสือและเก็บเอกสารแยก Folder เป็นรายเดือน เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งหนังสือให้แต่ละ
แผนกที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ โดย Copy ข้อความจากทะเบียนหนังสือรับ

Copy แยก

ตามแผนก

5. จัดรูปแบบ สั่งพิมพ์ทะเบียนส่งเอกสารให้แต่ละแผนก เซ็นรับหนังสือ
กรณีที่หนังสือนําเสนอเรียนผ่านผู้บริหารหลายลําดับ ให้พิมพ์ข้อมูลในช่องหมายเหตุ โดยพิมพ์ว่า “ได้รับเรื่อง
จากใคร วันที่เท่าไหร่” เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น จะช่วยให้สามารถตามงานได้ง่ายสะดวก รวดเร็วมากขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-

ภาพกิจกรรม

นางโสภา เอี่ยมอิทธิพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล
แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
ผู้รายงาน
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:30 – 12:00 น.

