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 หลักสูตร

การบริหารงานสารบรรณ

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบรหิารงานบุคคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณ เปนหลักสูตรของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย
จำกัด จัดทำข้ึนเพ่ือใชในการเพิ่มเติมองคความรู หรือที่เรียกวา การติดอาวุธทางปญญา ใหกับบุคลากรของ
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยน เพื่อบุคลากรเหลานั้นที่ไดรบัการอบรม พัฒนาสามารถนำความรู ความเขาใจในเนื้อหา
หลกัสตูร “การบริหารงานสารบรรณ” ไปใชในการปฏิบัติงาน และสามารถทำใหงานสารบรรณ ของสหกรณเครดิต
ยูเน่ียนเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบคุคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเน่ียน รวมกันพัฒนาหลักสตูร
น้ีข้ึนมา โดยมีวัตถุประสงควา เม่ือนำหลักสตูรไปใชอบรม จะทำใหผูไดรับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ และมี
แนวปฏิบัติเก่ียวกับงานสารบรรณ ไดอยางถูกตอง และมคีวามรูความเขาใจในการเขียนหนังสือราชการและความรู
ดานการจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบของแฟมเอกสาร สือ่อิเลก็ทรอนิกส หรอืรูปแบบอ่ืนๆ

หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณ ไดผานการวิพากษหลักสูตรจาก ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
ผูชวยศาสตราจารยสุชิน ปลีหะจินดา อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และ ดร.มานะ สุดสงวน คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ชุดท่ี 43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสตูรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ
วันที่ …….
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเช่ือม่ันในคุณคาทางจริยธรรม
แหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอือ้อาทรตอผูอืน่ โดยสบืทอดประเพณีปฏิบัติ
ของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกนัที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกนัและกันตามหลักการสหกรณจะ

นำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสนัติสุขในสังคม

หลักการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณท่ีเกิดข้ึนภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลกัการสหกรณ

ท่ีกลาวไวขางตน เพือ่รวมคน รวมทุน เพ่ือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และนำไปสูการกินดี อยูดี มีสันติสุขในสงัคมซ่ึง
อยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งข้ึน เพื่อสนับสนุน สงเสริมขบวนการสหกรณ

เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน และรับใช  และ
คุณธรรม 5 ประการอันไดแก ความซ่ือสัตย เสยีสละ รับผดิชอบ เห็นใจกัน และวางใจกัน เพ่ือพัฒนา ‘คน’ ใหรูจกั
ชวยเหลือซึง่กันและกันใหบรรลคุวามสมดุลทัง้ 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสนัติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเน่ียนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลือ่นธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเน่ียน
๓. สรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการส่ือสารคือ มีความสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรยีนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คุณสมบัตทิี่พึงประสงคและเหมาะสำหรับหลักสูตร การบริหารสารบรรณ
๑. เปนเจาหนาทีธุ่รการ หรอืกรรมการ สหกรณเครดิตยูเน่ียน
๒. เปนผูสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืสูงกวา
3. ผูทำหนาท่ีเกีย่วกับการทำงานสารบรรณ

โครงสรางหลักสูตร
หัวขอวิชาท่ี  ๑ ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ         3.00  ชม.

หัวขอวิชาที่  ๒ หลักการเขยีนหนังสอืราชการ                 3.00  ชม.

หัวขอวิชาที่  3 การจดบันทึกรายงานการประชุม                3.00  ชม.

หัวขอวิชาที่  4 ระบบการจดัเก็บเอกสาร            3.00  ชม.

หัวขอวิชาที่  5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม  1.30  ชม.

 รวมท้ังส้ิน      13.30 ชม.
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หลักสูตร การบริหารงานสารบรรณ

หลักการและเหตุผล

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแตการจัดทำ การรับการสง
การเก็บรักษา การยืม การทำลาย ซึ่งเปนการกำหนดขั้นตอนขอบขายของงาน สารบรรณ ในทางปฏบิัติเกี่ยวกับ
การบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต การคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจำ ทำ สำเนา สงหรือสื่อขอความ รับ
บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเร่ือง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทำรหัส เก็บเขาท่ี คนหา ติดตามและทำลาย ตอง
เปนระบบทีใ่หความสะดวก รวดเร็วถูกตองและมีประสทิธิภาพ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตองตระหนักถึงความสำคัญของงานสารบรรณ ประกอบกับไดพิจารณาเห็นวา
ควรมีรูปแบบการจัดทำเอกสารเดียวกัน ในการติดตอสื่อสาร โตตอบและประสานงานทั้งภายในและภายนอก
องคกร ตลอดจนการจัดรายงานการประชุมท่ีถูกตอง ซึง่เปนส่ิงท่ีบุคลากรสหกรณของเครดิตยูเน่ียนจำเปนตองมี
ความรู และทักษะในเร่ืองงานสารบรรณเพ่ือชวยใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสทิธิภาพ

 ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จึงจัดทำหลักสูตร "การบริหารงาน
สารบรรณ" ข้ึนมาเพ่ือใชอบรมใหกับบุคลากรของสหกรณเครดิตยูเน่ียนไดมีความรู ความเขาใจ และทักษะในเร่ือง
การบริหารงานสารบรรณ เพ่ือนำไปใชในการทำงานใหเกิดประโยชนตอสหกรณเครดิตยูเน่ียนของตน

วัตถุประสงคของหลักสูตร

๑) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเรื่องระเบียบงานสารบรรณและหลักการเขียนหนังสือราชการที่
ถูกตอง

๒) เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในหลักการที่ถูกตองใหกับผูเขารับการอบรม เกี่ยวกับการจดบันทึก
เสนอผูบังคับบัญชา

๓) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรู ความเขาใจ และพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ
ตลอดจนสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
   4) เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ และสามารถจัดเกบ็เอกสารไดอยางเปนระบบ

คุณสมบัติของผูเขารับการอบรม
เจาหนาท่ีธุรการ/ผูทำหนาท่ีเก่ียวกับการทำงานสารบรรณ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน
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โครงสรางหลักสูตร

หัวขอวิชาท่ี  ๑ ระเบยีบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ         3.00  ชม.
หัวขอวิชาที่  ๒ หลักการเขยีนหนังสอืราชการ                 3.00  ชม.
หัวขอวิชาที่  3 การจดบันทึกรายงานการประชุม                3.00  ชม.
หัวขอวิชาที่  4 ระบบการจดัเก็บเอกสาร            3.00  ชม.

 หัวขอวิชาที่  5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม 1.30  ชม.

 รวมท้ังส้ิน      13.30 ชม.

หัวขอวิชาท่ี 1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ    3.00  ช่ัวโมง
1.1 วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ

1.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
ระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ชนิด ประเภท และรูปแบบตางๆของหนังสือติดตอ

ราชการ การเขียนโครงสรางหนังสือราชการ โดยมีเนื้อหาวิชา ดังน้ี
   -  ความสำคัญของหนังสือติดตอราชการ
   -  ชนิดหนังสือติดตอราชการ
   -  รูปแบบและโครงสรางสวนตาง ๆ ของหนังสือติดตอราชการ
   -  การเขียนโครงสรางสวนตาง ๆ ของหนังสือติดตอราชการ

หัวขอวิชาท่ี 2 หลักการเขียนหนังสือราชการ      3.00   ช่ัวโมง
2.1. วัตถุประสงค

เพ่ือใหผูรับการอบรมสามารถเขียนและใชถอยคำในหนังสือราชการไดถูกตอง

2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
รปูแบบหนังสือราชการที่ดี วิธีการ เทคนิค การใชถอยคำ การจับประเด็นเรื่องที่จะราง ในการ

ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ  โดยมีเน้ือหาวิชา ดังน้ี
- ความสำคัญของหนังสือราชการ
- ประเภทของหนังสือราชการ
- การทำสำเนาหนังสอืราชการ
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หัวขอวิชาท่ี 3 การจดบันทึกรายงานการประชุม       3.00  ช่ัวโมง
3.1. วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถสรุปจับประเด็น เพื่อจดบันทึกรายงานการประชุมไดอยาง
ถูกตอง

3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
รายละเอียดหรือสาระของการประชุมท่ีจดไวเปนทางการตามระเบียบนายกรัฐมนตรี วาดวย

งานสารบรรณ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน โดยมี
เน้ือหาวิชา ดังน้ี

- ความหมายและความสำคัญของรายงานการประชุม
- การเขียนจดหมายเชิญประชุม
- รูปแบบและการจดรายงานการประชมุ
- ทักษะการจับประเด็นสรุปความ

หัวขอวิชาท่ี 4 ระบบการจัดเก็บเอกสาร        3.00  ช่ัวโมง
4.1. วัตถุประสงค

เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถจัดระบบเอกสารใหเปนหมวดหมูตามระบบ แฟมเอกสารและ
ไฟลอิเล็กทรอนิกส

4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ประเภทการจัดเก็บเอกสาร รูปแบบ ลกัษณะ การจัดแฟมใหนาสนใจสวยงาม ประหยัดเวลา

คนหาไดงาย การจัดเก็บรูปแบบสื่ออิเล็คทรอนิกส รูปแบบการจัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ การคนหา การสำรองขอมูล
โดยมีเน้ือหาวิชา ดังน้ี

4.2.1. ระบบการจัดเกบ็เอกสาร
- ความรูความเขาใจเร่ืองตูเก็บเอกสารและแฟมจัดเก็บเอกสาร
- การสรางระบบควบคมุในการจัดเก็บเอกสาร
- ข้ันตอนและระบบการจัดเก็บเอกสาร

- ความเหมือนและความตางการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และเอกสารอิเล็กทรอนิกส



หลกัสตูรปี 2563 หน้า ๙

หัวขอวิชาท่ี 5 ทดสอบความรูกอนการอบรมและการประเมินผลการอบรม (1.30 ชม.)

5.1. วัตถุประสงค เพือ่ประเมินผลการอบรมเปนรายวชิา และประเมินผลการจัดอบรม รวมถงึรับทราบ

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชน

 5.1.1. การทดสอบความรูกอนการฝกอบรม       (0.30 ชม.)

 5.1.2. ผูเขารับมีสวนรวมในการอบรม        (0.30 ชม.)

 5.1.3. การประเมินผลการฝกอบรม (0.30 ชม.)

รวมท้ังส้ิน    13.30 ชม.

วิทยากร  วิทยากรจาก ช.ส.ค. /ผูเชี่ยวชาญจากภายนอก

วิธีการฝกอบรม บรรยาย/ถาม-ตอบ/ฝกปฏิบัติ

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 70 ของคะแนนประเมิน

  1. เวลาเขารับฝกอบรมไมต่ำกวา รอยละ 80 = 20 คะแนน

  2. การมีสวนรวมระหวางอบรม = 20 คะแนน

  3. ทดสอบวัดผล =60 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


