
 

 

 

 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน..งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
เรื่อง..เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ.. 

วันที่ 25  มกราาคม  2561 
2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
    1.  นางสาวเสาวนีย์    จันทร์น้อย 
    2.  นางวลัยลักษ์    พวงดี 
    3.  นางสาวลัดดาพร    ลออโชติสมบัติ 
    4.  นางสาวสุวรรณา   จันทศร 
    5.  นางสาวมลฤดี    ประยูรเจริญ 
    6.  นางสาวชฎามาศ    ช่วยขุน 
    7.  นางสาวสุมิตรา    พิมศาล 
    8.  นางสาวอรสา   กองมูล 
    9.  นายภานุ    สัจจวิโส 
   10.  นางสาวอมรรัตน์   ทองเติม 
   11.  นางสาวศิรินภา   ลี้กุล 
   12.  นายชรินทร์   อนันต์    
   13.  นายเติมเวชสมพงษ์   อินทร์ผลสุข 
   14.  นายเตชิต   ศรีปิ่นเป้า      
   15.  นางสาวสุวรรณา    แช่มช้อย 
   16.  นางสาวมีนา   ชูกุล 
   17.  นางสาวสุนีย์พร   ปิ่นเจริญ 
   18.  นายศุภโชค   ศรีบุตร 

 
 3.  หลักการและเหตุผล      

     เนื่องจากหน่วยงานและภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์ มี 2 ด้าน ด้านพรีคลินิก มศว ประสานมิตร และ 
ด้านคลินิก มศว องครักษ์ จึงต้องมีการจัดส่งเอกสารระหว่างทั้ง 2 ด้าน  ซึ่งในการจัดส่งเอกสารพบปัญหาด้านการ 
จัดส่งหลายประการ    
  ในการนี้ งานบริหารและธุรการ  เป็นส่วนกลางรับ-ส่งเอกสาร และมีหน้าที่ในการดูแลความถูกต้องในการ 
จัดส่งเอกสารระหว่างให้ถึงผู้รับอย่างปลอดภัย มีประสิทธิ ไม่ให้เกิดความผิดพลาด อันท าให้เกิดการสูญหาย สูญเสีย 
ของเอกสาร  ดังนั้น  งานบริหารและธุรการจึงได้จัดการความรู้เรื่อง  การจัดส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น 

   

4.  วัตถุประสงค์ 
    4.1  เพื่อให้เอกสารที่จัดส่งถึงผู้รับอย่างปลอดภัย 
    4.2  เพื่อจัดกิจกรรมให้บุคลากร  ในงานบริหารและธุรการทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการหาเทคนิค 
          วธิีการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.3  เพ่ือให้บุคลากรงานบริหารและธุรการ สามารถน าเทคนิควิธีการจัดส่งเอกสาร มาใช้ในหน่วยงานได้จริง 
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5.  เป้าหมาย/ตัวชี้วัด  
    5.1  ระดับการรับรู้และการให้ความร่วมมือของบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ ในการจัดส่งเอกสารอย่าง 
          มีประสิทธิภาพ 
 

   5.2  พบข้อผิดพลาดในการจัดส่งเอกสารระหว่างด้านพรีคลินิกและคลินิกน้อยลง  
 
6.  วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้   
  Dialog  
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืน ๆ กรุณาระบุ.......................................................................................................... ....................... 

  
 

7.  กระบวนการการจัดการความรู้   
    7.1  ก าหนดหัวข้อ 
ล าดับ หัวข้อ รายละเอียด 

1 เทคนิค                   
การส่งเอกสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. ท าป้ายแสดงจุดการรับ-ส่งเอกสารให้ชัดเจน  
2. สร้างนิสัย โดยการท าเป็นตัวอย่าง 
3.  แจ้งวิธีการส่งเอกสารชัดเจน ปฏิบัติได้จริงไว้ในที่จัดส่งเอกสารแต่ละจุด 
4.  ตรวจทานเอกสารทุกครั้งก่อนส่งไปยังผู้รับทุกครั้ง 
5. จัดสถานที่จัดส่งเอกสารอย่างเหมาะสม สะดวกในการมารับบริการ 
6. ก าหนดเวลาจัดส่งเอกสารชัดเจน 
7.  ท าข้อตกลงในการจัดส่งเอกสาร 
8. จัดท าสถิติการจัดส่งเอกสารทุกวัน เช่น ปัญหาที่พบ วิธีแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
9. ประเมินผลการปฏิบัติและแก้ไขให้ตรงจุดที่ท าให้เกิดปัญหา 
 

  
   7.2  ค้นหาสาเหตุ 
   1.  ลงรายละเอียด จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน 
          2.  ลงสมุดผิดเล่ม 
          3.  อาจารย์ฝากส่งไม่ลงรายละเอียดจึงลงรายละเอียดไม่ครบ เวลาไม่อยู่ที่โต๊ะปฏิบัติงาน 
          4.  ใช้ซองซ้ า โดยไม่ขีดค่าเรื่องเดิม 
          5.  ส่งเอกสารผู้รับไม่เซ็นรับ 
          6.  ไม่มีการเรียงล าดับการส่งเอกสาร 
          7.  จ่าหน้าซองไม่ตรงกับสมุดส่งเอกสาร 
          8.  ใช้สมุดส่งเอกสารหลายเล่ม 
          9.  ผู้ลงเอกสารล าดับต่อไปลงรายการเอกสารเสร็จแล้วไม่เก็บเอกสารของหน่วยงานที่ลงก่อนคืนที่เดิม 
        10.  กระเป๋าเอกสารช ารุดท าให้เอกสารเสียหายและสูญหาย 
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    7.2  วิธีการแก้ไข 
 จัดการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน สามารถสรุปวิธีแก้ไขได้ดังนี้ 

1.  มีผู้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนใส่กระเป๋า 
2. ท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน/ภาควิชา ถึงวิธีการส่งเอกสารที่ถูกต้อง 
3. โทรสอบถามหน่วยงานที่ฝากส่ง ถ้าติดต่อไม่ได้ให้ลงหมายเหตุ ผู้ส่งไม่ได้แจ้งรายละเอียด 
4. ท าป้ายจุดวางสมุดส่งให้ชัดเจน โดยท าบล็อกใส่เอกสารเป็นหน่วยงาน/ภาควิชา ซึ่งจะวางสมุดส่งเอกสาร 

วันละ 1 เล่ม 
5. ป้ายวิธีการลงรายการเอกสารในสมุดเอกสารที่ถูกต้อง 
6. มีบริการซองและแบบฟอร์มใบปะหน้าซองเอกสาร 
7. กรณีไม่เซ็นรับเอกสารโทรกลับให้เซ็นรับและคอยตรวจเช็คตอนสมุดส่งเอกสารตอนส่งกลับมาทุกครั้ง 
8. ตรวจสอบสมุดส่งเอกสารส่งคืนให้กับเจ้าของหน่วยงาน 
9. ท าป้ายเตือนการจัดส่งเอกสารให้ตรงตามล าดับ 
10. แจ้งภาควิชา/หน่วยงานถึงข้อผิดพลาดในการส่ง 
11. ในกรณีกระเป๋าขาด ใช้กระเป๋าใหม่ 

 
8.  Key Success Factor (ปัจจัยท่ีท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการการจัดการความรู้ ข้อ 7)  

8.1 รับฟังความรู้จากบุคลากรภายในหน่วยงาน 
8.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน  
8.3 สรุปเทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดท าโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 

 
9.  นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 
  โปสเตอร์ 

 โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ 
 หรือ  มีการเผยแพร่ความรู้ชองทางต่าง ๆ เช่น    Web คณะแพทยศาสตร์ 
 
10.  ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM 
      10.1  เทคนิคและวิธีการจัดส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพสามารถปฏิบัติได้จริงในที่ท างาน         
      10.2  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานซึ่งมีความรู้ที่ไม่เท่ากัน    
      10.2  สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน  2 ฝั่ง ฝั่งพรีคลินิกและฝั่งคลินิก                
 
11.  After Action Review (AAR)  
 1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง  
             1.1 ได้ความรู้ 

   1.2 การจัดส่งเอกสารมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดีขึ้น เพราะได้ปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการส่งใหม่ 
   1.3 แนวคิดต่าง ๆ ของแต่ละคน ได้แชร์ความรู้ความสามารถกัน 

    1.4 ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.5 ได้รับรู้แนวทางการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพได้หลายวิธ ี
   1.6 น าความรู้ที่อบรมไปใช้ได้จริงทั้งในที่ท างาน 
   1.7 รู้เทคนิคการจัดส่งเอกสารเพ่ิมข้ึน 
   1.8 ได้เทคนิคใหม่ ๆ ที่แลกเปลี่ยนกัน 
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           2. ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ  
    2.1  บุคลากรที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่คนละด้าน 
    2.2  แนวคิดบางอย่างไม่สามารถท าได้ เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณ  
    2.3  การตระหนักถึงและการมีจิตส านึก ไมม่ีในทุกคน   
    2.4  ไม่น าไปปฏิบัติ 

 
 3. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  
              3.1 น าสิ่งที่ได้รับรู้ไปใช้ในสถานที่ท างาน   
              3.2 ฝึกความระเอียดรอบคอบให้การปฏิบัติงาน 
              3.3 ปรับปรุงระบบการจัดส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพแก่บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ 
              3.4 ลดความเสี่ยงการสูญหายและความผิดพลาดในการส่งเอกสาร 
              3.5 การจัดอย่างต่อเนื่อง สามารถให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้องทุกกลุ่ม 
 
      12.  ภาพประกอบการท ากิจกรรม การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการส่งเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในวันที่ 25 มกราคม 2561  งานบริหารและธุรการ ด้วยระบบ Teleconference องครักษ์และประสานมิตร 
 

                   
 

การจัดการองค์ความรู้งานบริหารและธุรการด้านคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ 
 
 

                                                 
                                                                       



 

 

 

-5- 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
-6- 

 
การจัดการองค์ความรู้งานบริหารและธุรการ คณะแพทยศาสตร์ ด้าน มศว ประสานมิตร 

 

 
 
 
 

                              


