
สรุปการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานบริหารงานทั่วไป 

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน 

หัวข้อ การหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ 

ตอน “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ” 

วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2556 

ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ อาคารส านักงานอธิการบดี 

........................................................................................................................................................... 

ผูเ้ข้าประชุม  จ านวน  11 คน 

เริ่มประชุม  เวลา  13.00 น. 

 

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของงานบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีบุคลากรในหนว่ยงาน 

บริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย งานธุรการ งานเลขานุการเป็นผู้ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โดยได้รับเกียรตจิากผู้อ านวยการกองกลาง คุณสุนี พนันตา ซึ่งท าหนา้ที่เป็นคุณเอื้อและเป็นประธานใน

การเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยได้ท าความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน

ในระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ในส่วนงานต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 

 

งานบรหิารงานท่ัวไป ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน 11 คน ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้ 

1.  คุณอ านวย  คือ นายเชษฐ   ปาเป็ง 

2. คุณลิขิต  คือ นางสาวเกศริน  จันทร์อา้ย 

3. คุณกิจ  คือ บุคลากรงานบริหารงานทั่วไป 

 

จากการด าเนินงานในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางงานธุรการได้ท าการทดลองใช้

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ระบบใหม่และอีกทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ใช้ร่วมกันทั้งหมด 

ดังนัน้ งานบริหารงานทั่วไป จงึได้แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ภายใน

หนว่ยงานใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ ผู้ให้ข้อมูล 

งานธุรการ 

วิธีขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือ 

กรณีรับหนังสอืจากภายนอก 

1. ท าการตอกเลขทะเบียนรับหนังสือ 

2. สแกนเก็บเอกสารต้นฉบับ 

3. บันทึกข้อมูลหนังสอืในระบบสาร 

บรรณอเิล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

วิธีขั้นตอนลงรับทะเบียนหนังสือภายใน 

กรณรีับหนังสือแบบส่งสมุด 

1. คัดกรองหนังสอืแต่ละประเภทที่ 

ส่งถึงผู้บริหาร ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท 

2. ตอกเลขทะเบียนรับหนังสือ ซึ่งแยก

แตล่ะประเภท 

3. สแกนเก็บต้นฉบับ 

4. ลงขอ้มูลในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ 

กรณรีับหนังสือในระบบ 

1. ปริน้หนังสือที่ส่งจากในระบบ (หาก   

ตัวจริงมาที่หน่วยงานตนเองก็ไม่ต้องพิมพ์

เอกสาร) 

2. ตอกทะเบียนรับหนังสอื 

3. สแกนเก็บต้นฉบับ 

4. ลงทะเบียนรับหนังสอืจากระบบ 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

การลงทะเบียนรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. หากลงทะเบียนหนังสือ 

ไปแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไข 

เลขที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

2. ต้องท าการกรอกข้อมูล 

เบือ้งตน้ของหนังสอื 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. การลงทะเบียนรวดเร็ว 

ถูกต้อง 

2. ไม่ต้องกรอกข้อมูลเบือ้งต้น

ของหนังสือ 

 

 

 

นางพิกุล ปัทมาลัย 

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ 

 

 

 

 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ ผู้ให้ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

การส่งหนังสือในระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 

วิธีขั้นตอนการส่งหนังสือ 

หลังจากที่หนังสอืเกษียณออกจาก 

แฟ้มผูบ้ริหารแล้วการส่งหนังสอืไปยัง 

หนว่ยงานที่ได้มอบหมายด าเนินการดังนี้ 

1. สแกนเก็บข้อมูลหนังสอื เก็บ 

ข้อมูลหนังสือตามเลขที่รับหนังสอืและแยก 

ตามประเภทของหนังสอื 

2. แนบไฟล์หนังสือ 

3. สง่หนังสอืตามประเภทของหนังสือ

และส่งถึงหนว่ยงานที่ผูบ้ริหารมอบหมาย

ในแต่ละเรื่อง 

4. จบการท างาน 

 

วิธีขั้นตอนการส่งค าสั่ง 

1. สแกนเก็บต้นฉบับ 

2. กรอกข้อมูลเบื้องต้นของค าสั่ง 

3. แนบไฟล์ค าสั่ง 

4. ส่งต่อไปยังหนว่ยงานปลายทาง 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ต้องพิมพ์เอกสารเพื่อน ามา

ตอกเลขหนังสือ 

2. หากลงทะเบียนหนังสือ 

ไปแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไข 

เลขที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. การสง่หนังสือไดร้วดเร็ว ลด

ระยะเวลาในการส่งหนังสือ 

2. ประหยัดกระดาษจากที่ตอ้ง

ถ่ายเอกสารแล้วส่งไปยัง

หนว่ยงานต่างๆ 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ต้องใช้ความรอบคอบในการ

จัดส่งหนังสอื 

2. หากหนังสอืที่สง่ไปแล้ว 

เกิดผิดพลาด ปลายทางได้เปิด 

อ่านไปแล้วไม่สามารถดึงกลับ 

คืนมาได้ 

 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. ส่งค า สั่งได้รวดเร็ว ถูกต้อง 

2. สะดวก ประหยัดเวลา 

และกระดาษ 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

- 

 

 

 

 

 

 

 

นายเชษฐ ปาเป็ง 

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุพงษ์ บัวเงนิ 

ผู้ปฏิบัติการธุรการ 

 

 

 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ ผู้ให้ข้อมูล 

งานเลขานุการ 

กรณรีับหนังสือแบบส่งสมุด 

1. รับหนังสอืจากหนว่ยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย 

2. ตอกเลขทะเบียนรับหนังสือ 

3. น าหนังสือเสนอผู้บริหาร 

 

 

กรณรีับหนังสือในระบบ 

1. พิมพห์นังสอืทีส่่งจากในระบบ (หาก 

ตัวจรงิมาที่หน่วยงานตนเองก็ไม่ต้องพิมพ์ 

เอกสาร 

2. ตอกทะเบียนรับหนังสอื 

3. ลงทะเบียนรับหนังสอืจากระบบ 

4. เสนอผูบ้ริหาร 

 

 

 

การส่งหนังสือของฝ่ายเลขานุการ 

1. ส าเนาเอกสารหนังสือ 

2. น าส่งยังปลายทาง 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

การลงทะเบียนรวดเร็ว ถูกตอ้ง 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. หากลงทะเบียนหนังสือ 

ไปแล้วไม่สามารถกลับมาแก้ไข 

เลขที่ลงทะเบียนไปแล้ว 

2. ตอ้งท าการกรอกข้อมูลใน

สมุด 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. ไม่ต้องกรอกข้อมูลหนังสือ

เบือ้งตน้ 

2. ข้อมูลถูกต้องรวดเร็ว 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ต้องพิมพ์เอกสารมาลง 

ตอกเลขทะเบียนรับ 

2. หากลงทะเบียนรับแล้ว 

ไม่สามารถแก้ไขได้ 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

การส่งหนังสอืถึงตัวบุคคลและ 

มีลายมือรับ 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ยังคงใช้กระดาษถ่าย 

ส าเนามาก 

2. การส่งช้าเพราะต้องเดินน า 

ส่งเอกสาร 

 

นางสาวหทัยพร วังพฤกษ ์

ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 

 

 

 

 



สรุปสิ่งที่ผู้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังน้ี 

1. การได้ทราบถึงขั้นตอนวิธีการท างานของระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-document) อย่างถูกต้อง 

2. ได้รูถ้ึงปัญหาที่พบในการด าเนนิงานของแต่ละส่วนงาน ซึ่งจะได้น าไปปรับแก้ไขต่อไป 

3. มีมุมมองของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับการใชร้ะบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ (e-document) 

4. มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผูป้ฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 

รูปบรรยากาศในการจัดกิจกรรม 

 


