โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทาลายเอกสาร”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา


๑. ชื่อโครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทาลายเอกสาร
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สานักบริการวิชาการ โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๙
โทรสาร ๐ ๓๘๗๔ ๕๗๙๘ www.uniserv.buu.ac.th
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวนันท์นภัส ทองระอา โทร. ๐ ๓๘๑๐ ๒๒๘๙ หรือ ๐๘๗ ๑๓๐ ๑๙๗๐
E-mail : nannaphat@buu.ac.th
๓. หลักการและเหตุผล
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชน เอกสารหรือหนังสือตอบโต้ต่าง ๆ เป็นสื่อสาคัญ
ในการติดต่อประสานงาน และใช้เป็นหลักฐาน ข้อมูลอ้างอิงในการปฏิบัติงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น
ความสาคัญของเอกสารในองค์กร นับว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานจะละเลยเสียมิได้ ระบบการจัดเก็บเอกสารจึงมี
ความสาคัญยิ่งที่จะทาให้หลักฐาน ข้อมูลอ้างอิง อยู่ครบถ้วน สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากจะมีระบบการบริหารงานเอกสารด้านจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสามารถเก็บเอกสาร
เป็นหมวดหมู่ และสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็วแล้ว ระบบการทาลายเอกสารก็จาเป็นต้องนามาใช้ในองค์กร
เพราะการทาลายเอกสารจะทาให้ เอกสารที่จัดเก็บไม่มากเกินไปและมีระยะเวลาการจัดเก็บเอกสารตามความสาคัญ
และความจาเป็นของเอกสาร
สานักบริการวิชาการจึงเล็งเห็นถึงการบริหารงานเอกสารด้านการจัดเก็บและการทาลาย ว่ามี
ความสาคัญมากในการบริหารงานเอกสารให้มีประสิทธิภาพ มีระบบ ระเบียบ เป็นหมวดหมู่ และเก็บเอกสาร
เท่าที่จาเป็นไม่เสียเวลาในการสืบค้น
๔. วัตถุประสงค์
๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเล็งเห็นถึงความสาคัญ ประโยชน์ของระบบการจัดเก็บเอกสารและ
ทาลายเอกสาร
๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความรู้ เทคนิคและการกระบวนการด้าน
การจัดเก็บเอกสาร
๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติและได้รับความรู้ เทคนิคและกระบวนการการทาลายเอกสาร
๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ในการจัดเก็บเอกสารโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมทั้งศึกษาดูงาน
๔.๕ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนาความรู้ เทคนิคและกระบวนการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
เอกสารขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐและเอกชน จานวน ๔๐ คน
๖. สถานที่ฝึกอบรม
สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

-๒๗. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน ๓,๕๐๐ บาท (รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารการอบรม ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าบริหารจัดการ)
๘. ระยะเวลาจัดอบรม
รุ่นที่ ๓5 ระหว่างวันที่ 1๔ – 15 กันยายน พ.ศ. ๒๕60
รุ่นที่ ๓6 ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
๙. คณะวิทยากร
๙.๑ คุณศิริวรรณ ทองพลับ ข้าราชการบานาญ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๙.๒ คุณเล็ก จันทร์สอาด กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๙.๓ คุณมนธนา กัลยาณสุโข กองกลาง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๐. หัวข้อการอบรม
๑๐.๑ เทคนิคการบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐.๒ จัดเก็บเอกสารอย่างไร ง่ายต่อการสืบค้นและฝึกปฏิบัติ
๑๐.๓ เทคนิคกระบวนการทาลายเอกสารและฝึกปฏิบัติ
๑๐.๔ การจัดเก็บเอกสารโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมศึกษาดูงาน
๑๑. วิธีการฝึกอบรม
๑๑.๑ การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑.๒ การฝึกปฏิบัติ

๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง
๓ ชั่วโมง

๙ ชั่วโมง
๓ ชัว่ โมง

๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑๒.๑ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสารและ
การทาลายเอกสารได้มากขึ้น
๑๒.๒ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู้ เทคนิคและกระบวนการด้านการจัดเก็บเอกสาร
และทาลายเอกสารไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานเอกสารขององค์การที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓. ดัชนีวัดผลสาเร็จของโครงการ
๑๓.๑ มีผู้เข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย
๑๓.๒ มีผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดอบรมอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของผู้เข้ารับการอบรม

-๓กำหนดกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
“กำรบริหำรสำรบรรณด้ำนกำรจัดเก็บเอกสำรและกำรทำลำยเอกสำร”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย สำนักบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยบูรพำ
วัน/เวลำ
หัวข้อเรื่อง
อบรมวันที่ 1
๐๘:๐๐-๐๘:๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น. พิธีเปิดการอบรม
- กล่าวเปิดการอบรม
๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. เทคนิคการบริหารงานเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๓:๐๐-๑๖:๐๐ น. จัดเก็บเอกสารอย่างไร ง่ายต่อการสืบค้นและใช้เนื้อที่
การจัดเก็บน้อยกว่าที่คิด
๑๖:๐๐–๑๗:๓๐ ทัศนศึกษาการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
น.
ณ บริเวณอ่างศิลาและชายหาดบางแสน
อบรมวันที่ 2
๐๘:๓๐-๐๙:๐๐ น. ลงทะเบียน
๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น. อายุเอกสารและเทคนิคกระบวนการทาลายเอกสาร

วิทยำกร
โดย ผู้อานวยการสานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
คุณศิริวรรณ ทองพลับ
จากสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เข้าร่วมตามอัธยาศัย

คุณศิริวรรณ ทองพลับ
จาก สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
๑๓:๐๐-๑๔:๐๐ น. การจัดเก็บเอกสารโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร: คุณเล็ก จันทร์สอาด
และการทาลายเอกสาร
และคุณมนธนา กัลยาณสุโข
๑๔:๐๐-๑๕:๐๐ น. ศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บเอกสารโดยระบบสารบรรณ จากกองกลาง สานักงานอธิการบดี
อิเล็กทรอนิกส์ ณ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
๑๕:๐๐-๑๕:๓๐ น. พิธีปิดการอบรมและมอบวุฒิบัตร
โดย ผู้อานวยการสานักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมำยเหตุ ๑. รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐:๓๐ - ๑๐:๔๕ น. และ ๑๔:๓๐ - ๑๔:๔๕ น.
๒. รับประทานอาหารกลางวันเวลา ๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.


