
หลักสูตร
เจาหนาท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน

ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบคุคล
และสถาบันพัฒนาเครดิตยเูนี่ยน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
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คำนำ

หลักสูตร เจาหนาท่ีชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนหลักสูตรของชุมนุมสหกรณเครดิต
ยเูน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)  เพ่ือใชอบรมเจาหนาที่ ช.ส.ค. ท่ีปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบงานตามตำแหนงงาน (Job Description) และปฏิบัติภารกิจตามท่ีไดรับมอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชา ตลอดจนนโยบายจากคณะกรรมการดำเนินการ  ซ่ึงเจาหนาท่ี ช.ส.ค.ทุกคนตองมีความเขาใจ
ในบริบทขององคกร ตองปฏิบัติตามกฎกติกา  ระเบียบ รูจักและเขาใจผลิตภัณฑตางๆ ของ องคกรตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ อุดมการณและวิธีการของสหกรณ และตองมีความรูความเขาใจในหลักปฏิบัติตน
ตามแนววิถีของสหกรณประเภทเครดิตยูเน่ียน ท่ีทุกคนตองมหีลักจริยธรรมและศีลธรรม คือหลักจิตตารมณ
4 ประการ ไดแก ความสนใจ ความหวงใย การรับใชกัน  การแบงปนกัน และคุณธรรม  5 ประการ ไดแก
ความซือ่สัตย  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน  ความไววางใจกัน มาใชในการปฏิบัติงานใน
ชีวิตประจำวัน และสงผลอันดีตอประสิทธิภาพขององคกร

กระบวนงานการสรรหา  การพฒันา  และการบำรุงรักษาเจาหนาท่ีเปนหลกัการบรหิารงาน
บุคคลขององคกร ฝายวิชาการ รวมกับ ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน จัดทำหลักสูตรนี้
ขึ้น สำหรับใชอบรมและพัฒนาเจาหนาที่ของชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด ซึ่งหลักสูตรนี้
เปนหลักสูตรขั้นตนในการอบรมใหกับเจาหนาที่ขั้นทดลองงาน  และใชอบรมใหกับเจาหนาที่ที่ผานการทดลอง
งานท่ีบรรจุเปนเจาหนาท่ีของ ช.ส.ค.แลว

 หลักสูตร เจาหนา ท่ี ชุมนุมสหกรณ เครดิตยูเน่ียน ไดผานการวิพากษหลักสูตรจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ และ นายพงศพันธ แกวหาวงศ คณะกรรมการ
ดำเนินการ ช.ส.ค. และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหง
ประเทศไทย จำกัด ชุดที ่43 จึงประกาศถือใชเปนหลักสูตรสำหรับการอบรม

คณะผูจัดทำ

วันท่ี...
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บทนำ

คุณคาของสหกรณ (Cooperative Values)
สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเท่ียงธรรม ความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณเชื่อม่ันในคุณคาทาง
จรยิธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่น โดยสืบทอด
ประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ

อุดมการณสหกรณ (Cooperative Ideology)
คือ ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยเหลือตนเองและการชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ

จะนำไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม

หลกัการสหกรณ (Cooperative Principles)
คือ แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

สหกรณเครดิตยูเน่ียน
สหกรณเครดิตยูเน่ียนเปนสหกรณที่เกิดข้ึนภายใตหลักคุณคาของสหกรณ อุดมการณ หลักการ

สหกรณ ท่ี กล าว ไวข างต น  เ พ่ื อ รวมคน  รวม ทุน  เพ่ื อช วย เห ลือซึ่ ง กันและกั น  และนำไป สู ก าร
กินดี อยูดี มีสันติสุขในสังคมซึ่งอยูในวงสัมพันธเดียวกัน

ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด ตั้งข้ึน เพ่ือสนับสนุน สงเสริมขบวนการ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย โดยอาศัย ‘จิตตารมณ’ อันประกอบดวย สนใจ หวงใย แบงปน และรับ
ใ ช   แ ล ะ  คุ ณ ธ ร ร ม  5  ป ร ะ ก า ร อั น ไ ด แ ก  ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย  เ สี ย ส ล ะ  รั บ ผิ ด ช อ บ
เห็นใจกัน และวางใจกัน เพื่อพัฒนา ‘คน’ ใหรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกันใหบรรลุความสมดุลทั้ง 3 ดานคือ

ดานจิตใจ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม
ดานเศรษฐกิจ ใหอยูดี กินดี
ดานสังคม ใหอยูรวมกันอยางสันติ

วิสัยทัศนชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด

“สถาบันแหงศูนยกลางและผูนำทางขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย”
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พันธกิจชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด
๑. พัฒนาความเขมแข็งองคกรเชิงรุก
๒. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยเูนี่ยน
๓. สรางบรกิารเพ่ือยกระดับสหกรณสมาชิก

สมรรถนะสำคัญของผูรับการอบรม
1. ความสามารถในการสื่อสารคือ มคีวามสามารถในการรับ – สงสารขอมูลได
2. ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห
3. ความสามารถในการแกปญหาอุปสรรคตาง ๆได
4. ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองไดเหมาะสมตามวัย
5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี

โครงสรางหลักสูตร
ก.สำหรบัเจาหนาที่ใหม ประกอบดวย 2 หัวขอ

  หัวขอวิชาท่ี 1 ความรูเก่ียวกับองคกร     2.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 2 ความรูเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน    1.30 ชม.

   รวม 3.30 ชม.
 ข.สำหรับเจาหนาท่ีทุกคน ประกอบดวย 8 หัวขอ

  หัวขอวิชาท่ี 3 ความรูในการจัดการขอมูลระบบสำนักงานอเิล็กทรอนิกส 2.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 4 ทักษะการใหบริการและการทำงานเปนทีม   6.00 ชม.

  หัวขอวิชาท่ี 5 ทักษะการส่ือสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ  6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 6 การพัฒนาความคิดสรางสรรค    6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 7 การพัฒนาความคิดเชิงบวก     6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 8 การบริหารเวลาเพือ่ความสำเร็จในงาน   6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 9 การจัดทำแผนงานงบประมาณหรือจัดทำแผนกลยุทธ ช.ส.ค. 6.00 ชม.
  หัวขอวิชาที ่10 การบริหารความเส่ียงองคกร    6.00 ชม.

รวม 44.00 ชม.
รวมท้ังส้ิน      47.30 ชม.
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 หลักสูตรเจาหนาที่ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยน

หลักการและเหตุผล
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียนแหงประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ซ่ึงเปนสถาบันกลางและผูนำทาง

ขบ วนการสห กรณ เค ร ดิต ยู เน่ี ยนของประเทศ ไท ย มี พันธกิจ  ด าน พัฒ นาความ เข มแข็งองค ก ร
เชิงรุก การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน และการสรางบริการเพื่อยกระดับสหกรณสมาชิก
ซ่ึงการพัฒนาสหกรณสมาชิกจะเกิดข้ึนไมไดเลยหากขาดเจาหนาท่ีของ ช.ส.ค.ท่ีจะนำผลิตภัณฑตางๆ การให
คำแนะนำ การสรางเครือขาย ซึ่งสิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดจากการทำงานของเจาหนาที่ ช.ส.ค. โดยสิ่งที่สำคัญที่สุด
ที่จะทำใหเจาหนาที่ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันคือการสรางความรูพื้นฐานแกเจาหนาที่ ช.ส.ค.

เจาหน า ท่ี  ช .ส .ค .  มีห น า ท่ี ป ฏิบัติ ง านตามภ ารกิจงานที่ ได ก ำหนดไว  ตามตำแห น ง งาน
(Job Description) และปฏิบัติตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา ตลอดจนนโยบายจาก
คณะกรรมการดำเนินการ ซึ่งเจาหนาที่ ช.ส.ค.ทุกคนจำเปนตองมีความรูในเรื่องระเบียบ และผลิตภัณฑตางๆ
ของ ช.ส.ค. ตลอดจนเพื่อใหมีความรู ความเขาใจเกีย่วกับหลักการ อุดมการณและวิธีการของสหกรณเครดิต
ยเูนี่ยน และการนำจิตตารมณ 4 ประการ คุณธรรม  5 ประการ มาใชในการสงเสริม เผยแพรใหกับสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ

 ดังนั้น ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด จึงไดจัดทำหลักสูตรกลางสำหรับเจาหนาที่
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค.ใหมีความรูพื้นฐานที่จำเปนในการทำงาน โดยมี
ฝายวิชาการ ฝายบริหารงานบุคคล และสถาบันพัฒนาเครดติยูเนี่ยน เปนผูดำเนินโครงการแบบบูรณาการ
ร ว ม กั น  เพื่ อ ร อ ง รั บ ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า ให เ กิ ด ค ว า ม ยั่ ง ยื น ข อ ง ส ห ก ร ณ ส ม า ชิ ก
ช.ส.ค.

วัตถุประสงคหลักสูตร
1. เพื่อใหมีความรูและเขาใจ กฎ ระเบียบ ระบบงานตางๆ ของ ช.ส.ค. และปฏิบัติตามได

2. เพื่อใหมีความรูและเขาใจในผลิตภัณฑตางๆของ ช.ส.ค.

3. เพื่อใหมีการพัฒนาดานความคิด สามารถนำมาใชในการทำงานได

   4. เพื่อใหมีความรูและทักษะในดานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

   5. เพื่อใหมีความรูและทักษะในการบริหารจัดการเพื่อมาใชในการทำงานได

  6. เพ่ือใหมีความรูและทักษะดานการวางแผนกลยุทธ

โครงสรางหลักสูตร
ก.สำหรบัเจาหนาที่ใหม ประกอบดวย 2 หัวขอ

  หัวขอวิชาท่ี 1 ความรูเก่ียวกับองคกร     2.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 2 ความรูเก่ียวกับสหกรณเครดิตยูเน่ียน    1.30 ชม.

   รวม 3.30 ชม.
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 ข.สำหรับเจาหนาท่ีทุกคน ประกอบดวย 8 หัวขอ
  หัวขอวิชาท่ี 3 ความรูในการจัดการขอมูลระบบสำนักงานอเิล็กทรอนิกส 2.00 ชม.

  หัวขอวิชาท่ี 4 ทักษะการใหบริการและการทำงานเปนทีม   6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 5 ทักษะการส่ือสารและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ  6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 6 การพัฒนาความคิดสรางสรรค    6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 7 การพัฒนาความคิดเชิงบวก     6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 8 การบริหารเวลาเพือ่ความสำเร็จในงาน   6.00 ชม.
  หัวขอวิชาท่ี 9 การจัดทำแผนงานงบประมาณหรือจัดทำแผนกลยุทธ ช.ส.ค. 6.00 ชม.
  หัวขอวิชาที ่10 การบริหารความเส่ียงองคกร    6.00 ชม.

รวม 44.00 ชม.
รวมท้ังส้ิน      47.30 ชม.

หมายเหตุ หัวขอวิชาที่ 1 - 2 สำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะเจาหนาที่ใหม

 หัวขอวิชาที่ 3 - 4 มีกลุมเปาหมายเปนเจาหนาที่ใหม-อายุงาน 1 ป

 หัวขอวิชาที่ 5 - 10 มีกลุมเปาหมายเปนจาหนาที่อายุงาน 2-3 ป

ก.สำหรับเจาหนาที่ใหม ประกอบดวย 2 หัวขอวิชา

หัวขอวิชาท่ี 1 ความรูเกีย่วกับองคกร (2.00 ช่ัวโมง)
1.1 วัตถุประสงค

1.1.1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัองคประกอบและกฎระเบียบขององคกร
1.1.2. เพื่อใหเจาหนาที่ไดทราบและทำความเขาใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ ช.ส.ค.

1.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
ความรูในเบือ้งตนท่ีเจาหนาท่ีทุกคน ทีเ่ขามาทำงาน ท่ี ช.ส.ค. ควรจะตองรู ตองทำความเขาใจ ศึกษา

เร่ืองท่ีเกี่ยวกับองคกร เพ่ือทราบเปนแนวทาง และทิศทางในการทำงาน และปฏิบัติตนในการทำงาน การ
ทำงานรวมกันภายในแผนก ตลอดจนสวนงานอ่ืนไดอยางถูกตอง  โดยมีเน้ือหาวิชาและประเด็นรายละเอียด
ดังนี้

1.2.1. วิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ               30 นาที
 1.2.2. โครงสรางการบริหารงาน ช.ส.ค.     30 นาที
 1.2.3. ระเบยีบ ช.ส.ค. /ประกาศท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ี   30 นาที
  - ระเบียบ ช.ส.ค. วาดวยเจาหนาที่

- ระเบียบ ช.ส.ค.วาดวยขอบังคับการทำงาน
- ระเบียบ ช.ส.ค. วาดวยการแบงสวนงานและหนาที่
- ประกาศตาง ๆ ที่เจาหนาที่ควรทราบและปฏิบัติ
- ขอกำหนดตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกบัเจาหนาที่
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 1.2.4.  ผลติภัณฑของ ช.ส.ค.        30นาที
  - สวัสดิการ  สก. 1-2

      - สนิเช่ือ
              - ธุรกิจสหกรณ
               - ระดมทุน
1.3 วิธีการ บรรยาย/ แนะนำเอกสาร/ใหเจาหนาที่ศึกษาเพิ่มเติม
1.4 กลุมเปาหมาย  เจาหนาที่ใหม
1.5 การวดัและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 1.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%

1.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
1.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัววิชาขอท่ี 2 ความรูเกีย่วกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยน    (1.30 ชม.)
2.1. วัตถุประสงค

เพ่ื อให ความรู  ความเข า ใจ เ ก่ียวกับหลักการ อุดมการณ และ วิ ธีการของสห กรณ เครดิต
ยเูนี่ยน และการนำจิตตารมณ 4 ประการ คุณธรรม  5 ประการ มาใชในการสงเสริม เผยแพรใหกับสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

สหกรณเปนองคกรอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันดวยความสมัครใจ เพ่ือสนองความตองการและ
ความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของรวมกันและควบคุม
ตามหลักแนวทางประชาธิปไตย ผูทำหนาที่สงเสริมและพัฒนาสหกรณเครดิตยูเนี่ยน เปนบุคคลที่มีความสำคัญ
ยิง่ ตอการดำเนินงานของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ในสถานภาพของการทำหนาท่ีเผยแพร สงเสริมและจัดต้ัง
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ตองมีพื้นฐานแนวคิดในการจัดการสหกรณที่ชัดเจนและถูกตอง ในสวนโครงสรางระบบ
สหกรณภายใตคานิยม อุดมการณ หลักการ วิธกีารสหกรณ

ในระบบสหกรณเครดิตยูเนี่ยน ไดยึดหลักจิตตารมณ 4 ประการอันไดแก สนใจ หวงใย แบงปน รับใช
และคุณธรรม 5 ประการ ไดแก ซื่อสัตย เสียสละ รับผิดชอบ เห็นใจกัน ไววางใจกัน เปนสิ่งที่ยึดถือในการ
ปฏิบัติตนเพื่อทำหนาที่ไดอยางสงางาม โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

2.2.1. ความรูเก่ียวกับสหกรณเครดติยูเน่ียน/ประวัติสหกรณเครดิตยูเนีย่น  1.00 ชม.
2.2.2. การนำจิตตารมณและคุณธรรม  5 ประการ มาใชในการปฏิบัติงาน  30 นาที

           - จิตตารมณ 4 ประการ
   - คุณธรรม 5 ประการ
    - การนำจติตารมณมาใชในการปฏิบัติงาน
2.3. วิธีการ บรรยาย/ แนะนำเอกสาร/ศึกษาจากสื่อ
2.4. กลุมเปาหมาย  เจาหนาที่ใหม
2.5. การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 2.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 2.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
 2.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%
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ข.หลักสูตรสำหรับเจาหนาที่ทุกคน ประกอบดวย 8 หัวขอวิชา

หัวขอวิชาท่ี 3 ความรูในการจดัการขอมูลระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส            (2.00 ช่ัวโมง)
3.1. วัตถุประสงค

3.1.1 เพื่อให เจาหน าที่ ได มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขอมูลระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง

3.1.2 เพื่อใหเจาหนาสามารถไดรับขาวสาร ติดตอประสานงานและนำเสนองานตอผูบังคับบัญชาตาม
สายงานผานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกสได
3.2. คำอธิบายหัวขอวิชา

ความรูการจัดการขอมูลระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส เปนเร่ืองท่ีเจาหนาท่ีทุกคน ท่ีเขามาทำงาน ท่ี
ช.ส.ค. ควรจะตองรู ตองทำความเขาใจ ศึกษารายละเอียดเพื่อใชในการสรางสง/เวียน สืบคนและติดตามการ
ดำเนินการเอกสารภายในองคกร และปฏิบัติไดอยางถูกตอง  โดยศึกษาทำความเขาใจระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส มีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

3.2.1. การเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (เอกสารเขา-ออก) 20 นาที
3.2.2. ระบบตูเอกสารอิเล็กทรอนิกส     20  นาที
3.2.3. การสราง-สง/ลงนามเอกสารอิเล็กทรอนิกส    20  นาที

 3.2.4. การคนหาและติดตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส     20 นาที
3.2.5. การต้ังคาการใชงาน      20 นาที

 3.2.6. วิธีการแนบไฟลเอกสาร     20  นาที

3.3. วิธีการ บรรยาย/ แนะนำเอกสาร/ศึกษาจากสื่อ
3.4. กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ใหม - อายงุาน 1 ป
3.5. การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 3.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 3.5.2. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
 3.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัวขอวิชาท่ี 4 ทักษะการใหบริการและการทำงานเปนทีม (6.00 ช่ัวโมง)
4.1. วัตถุประสงค

4.1.1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดมทีัศนะคติที่ดีตอการทำงานบริการ
4.1.2. เพื่อใหเจาหนาทีม่ีความรู ความเขาใจในแนวคิด หลกัการ และองคประกอบสำคัญของ
     การทำงานเปนทีม

4.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
เจาหนาที่มีจิตสำนึกในการบริการ เห็นความสำคัญ รูวิธีปฏบิัติ แกปญหาเฉพาะหนา และนำมาซ่ึงการ

พัฒนาองคกรดานการบริการสูความเปนเลิศ
การสรางความสามัคคีที่เปนจุดเริ่มตน การไดปรบัทัศนคติ, สรางความเขาใจ, สรางวัฒนธรรมอันดี

ใหเกิดขึ้นเมื่อเกิดทัศนคติที่ดีตอกันแลว จะเปนตัวสงเสรมิการทำงานเปนทมีได บรรยากาศการทำงานที่ดีจะนำ
ความสามารถตาง ๆ ของเจาหนาที่ใหออกมาใชไดอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนประสบการณหรอืความแตกตางก็จะ
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เปลี่ยนเปนมุมมองที่ชวยปดขอผิดพลาดในดานที่การทำงานคนเดียวมองไมเห็นได การทำงานเปนทีม
Teamwork ที่มุงหวังยกระดับการทำงาน สรางฐานความเขาใจใหม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึนทั้ง
ความคิดสรางสรรค และผลผลิตขององคกรตอๆ ไปโดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

4.2.1. การสรางจิตสำนึกในการใหบริการ       1.30 ช่ัวโมง
4.2.2. เทคนิคการบริการสูความเปนเลิศ     1.30 ช่ัวโมง
4.2.3. ทัศนคติของการทำงานเปนทีม  “งานกับการทำงานเปนทีม”  1.30 ช่ัวโมง
4.2.4. การทำงานรวมกันอยางมีความสขุ     1.30 ช่ัวโมง

4.3 วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาตัวอยางจากสื่อตางๆ
4.4 กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ใหม - อายุงาน 1 ป
4.5 การวดัและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 4.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 4.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
 4.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัวขอวิชาที่ 5 ทักษะการส่ือสารและการประสานงานท่ีมปีระสิทธิภาพ 6 ชั่วโมง
5.1 วัตถุประสงค

5.1.1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูทักษะการสือ่สารท่ีมีภาพลักษณทีดี่สรางพลัง กระตุนแนวคิดบวก
 และสรางพลังในการพัฒนาตนเอง

5.1.2. เพื่อใหเจาหนาทีส่ามารถเขาใจตนเอง เขาใจเพื่อนรวมกัน และใหกำลังใจเพื่อการทำงาน
 รวมกันอยางมีความสุข
5.1.3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถนำทักษะ การส่ือสาร พฤติกรรม ในการสรางภาพลกัษณท่ีดีไปใช

   เพื่อเกิดประโยชนกับตนเอง เพื่อนรวมงาน และผูบงัคับบัญชา

5.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
การสือ่สารคือเคร่ืองมือในการประสานงานภายในองคกรเพื่อใหองคการสามารถขับเคลือ่นงานตาง ๆ

ท้ังภายในทีม และระหวางทีมได การสือ่สารท่ีมปีระสิทธิภาพยอมสงผลตอความสำเร็จขององคกรไดเปนอยางดี
การสื่อสารเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงบวก มาจากจุดเริ่มตนของ Mindset และทัศนคติเชิงบวก องคกร

สามารถสรางภาพลักษณทีด่ีได เมื่อเจาหนาท่ีในองคกรมีทักษะการส่ือสารและพฤติกรรมเชิงบวกตอเพื่อน
รวมงาน ผูบังคับบัญชา สหกรณสมาชิกและบุคคลภายนอก การสื่อสารและพฤติกรรมเชิงบวก นอกจาก
จะสรางพลัง สรางการพัฒนาทีมแลว ยังถือเปนพ้ืนฐานสำคัญในการสรางสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีใน
การทำงานดวย ดังนั้น หากคนในองคกรมีการสื่อสารเชิงบวก คิดเชิงบวก และพฤติกรรมเชิงบวกตอกัน ยอม
สงผลตอผลลัพธของงานเชิงบวกเชนเดียวกัน โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

 5.2.1. รูปแบบการส่ือสารภายในองคกร     1.30 ช่ัวโมง
 5.2.2. ความสำคัญและประโยชนของการส่ือสารเชิงบวก   1.30 ช่ัวโมง
 5.2.3. เทคนิคการสรางสายสัมพันธเชิงบวกผานการแสดงพฤติกรรม  1.30 ช่ัวโมง
 5.2.4. การประสานงานกับเพ่ือนรวมงาน ผูบังคับบัญชาและสหกรณสมาชิก    1.30 ช่ัวโมง

5.3 วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาตัวอยางจากสื่อตางๆ
5.4 กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายุงาน 2-3 ป
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5.5 การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 5.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 5.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
 5.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัวขอวิชาท่ี 6.การพัฒนาความคดิสรางสรรค              (6.00 ช่ัวโมง)
   6.1 วัตถุประสงค

6.1.1. เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถพัฒนาทักษะกระบวนการคดิสรางสรรค เพื่อนำมาใชในการทำงาน
  แกปญหาไดอยางมีประสิทธิผล

 6.1.2. เพื่อกระตุนใหเจาหนาที่มีการเสริมสรางพลังจิตนาการ และเสริมสรางวสิัยทัศนในการทำงาน
  ใหเกิดผลการทำงานที่แตกตางแปลกใหมและดีกวาเดมิ
   6.2 คำอธิบายหวัขอวิชา

ความคิดเปนพื้นฐานของสติปญญาและความเขาใจ การคิดเปนพื้นฐานของการตัดสินใจ การคิดนำมา
ซ่ึงการเปลีย่นแปลงคร้ังสำคัญตาง ๆ และการคดิสรางสรรคเชิงแนวคิดบูรณาการ หมายถงึ ความสามารถใน
การเชื่อมโยงแนวคิดหรือองคประกอบตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ เขาหาวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสม เพื่ออธิบายหรือ
ใหเหตุผลสนับสนุนเร่ืองใดเรือ่งหน่ึงขององคกรในยุคใหม ตองเปนเหตุและผลสงตอเน่ืองกัน โดยมีกญุแจสำคัญ
สูความสามารถเชิงสรางสรรคและคุณลักษณะผู มีความคิดสรางสรรคซึ่งองคกรนั้นตองการอยางยิ่ง
    ศักยภาพของบุคคลมีองคประกอบที่สำคัญสองประการ คือ การคิด และการแสดงออกในทางปฏิบัติ
องคกรซึ่งประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค จะชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทันยุคสมัยและ
พัฒนากาวหนาสูสิ่งที่ดีกวาเสมอ ยิ่งกวานั้นความคิดริเริ่มสรางสรรคยังชวยใหบุคคลพัฒนาการทำงาน สามารถ
สรางผลิตผล สินคา บริการ และวิทยาการใหเจริญกาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

6.2.1. ความคิดสรางสรรค ทักษะสำคัญท่ีเราสรางได    3.00 ช่ัวโมง
     - กระบวนการในการคดิลกัษณะตาง ๆ เพ่ือใหงานประสบความสำเร็จ
    - ความสำคัญของการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงาน
    - ลกัษณะของความคิดสรางสรรค
     - องคประกอบที่ชวยใหเกิดความคิดสรางสรรค
6.2.2. การพัฒนาความคิดสรางสรรค       1.30 ช่ัวโมง
     - ขั้นตอนการเกิดความคิดสรางสรรค
    - เทคนิคสำคัญที่ทำใหเกิดความคิดสรางสรรค
6.2.3. การประยุกตความคิดสรางสรรคไปใชในงานและพัฒนาองคกร    1.30 ช่ัวโมง
     - การคิดแกปญหางานอยางสรางสรรค
     - การคดิสรางสรรคเพือ่การปรบัปรุงงาน

6.3 วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาตัวอยางจากสื่อตางๆ
6.4 กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายุงาน 2-3 ป
6.5 การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 6.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 6.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน

6.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%
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หัวขอวิชาท่ี 7.การพัฒนาความคดิเชิงบวก (6.00 ช่ัวโมง)
7.1 วัตถุประสงค

7.1.1. เพื่อใหเจาหนาที่ไดเขาใจกลไกการทำงานของความคิด และเสริมสรางพลังคิดบวกทำไดอยางไร
7.1.2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีเปลี่ยนพลังคิดบวกเปนทัศนคติที่ดี สรางความมั่นใจในการทำงาน
7.1.3. เพ่ือใหสามารถนำความคิดบวกมาใช เพ่ือใหมีทัศนคติท่ีดีตอองคกร รักและผูกพันกับองคกร
7.1.4. เพื่อใหเกิดการทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนเปาหมายตามนโยบายขององคกร

7.2 คำอธิบายหัวขอวิชา
กลไกการทำงานในองคกรประกอบดวยหลายภาคสวน คือ งาน คูแขงขัน พนักงานทุกระดับ ซ่ึงตัว

ขับเคลื่อนใหองคกรเคลื่อนไปในทิศทางที่ดี คือพนักงาน ถาพนักงานมีความคิดไปในทางที่ดี มีความคิดเชิงบวก
Positive Thinking ยอมทำใหมีผลงานที่ดีออกมา เพราะการแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงและทวีคูณเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว หรือการทำงานก็มีความสลับซับซอนเพิ่มมากขึ้น พนักงานจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีมุมมองของ
การทำงานจึงจำเปนตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อทำใหตนเองมีศักยภาพในการแขงขันที่เพียงพอในองคกร
จึงมุงเนนที่จะใหมีการพัฒนาบุคลากร ในดานการพัฒนาความคิด ใหมีความคิดเชิงบวก หรือ Positive
Thinking ซึ่งผลลัพธของการทำงานของบคุลากรนั้นเปนผลของความคิดของคน คือ ถาพนักงานทุกคน คิดเปน
คิดได และก็ คิดเชิงบวก หมายความวาคนใดก็ตามที่มีความคิดที่เปนบวก ก็จะสงผลใหตนเองมี ทัศนคติที่เปน
บวก พลังงานบวกในจิตใจก็จะเปนพลังที่จะขับเคล่ือนใหตนเองประสบความสำเร็จในการทำสิง่ใดก็ตามแต
และเมื่อมีงานใหมๆ หรือมีโครงการใหมๆ เขามา พนักงานคนนั้นก็จะคิดเสมอวาตนเองทำได เปนไปได
ท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จ ดังน้ันองคกรใดก็ตามที่สามารถสรางพนักงานใหมีแนวคิดของความคิดหรือ
ทัศนคติที่เปนบวกเชนนี้เทากับเปนการพัฒนาความสำเร็จใหองคกร โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

7.2.1. อิทธิพลของความคิดตอผลสัมฤทธ์ิในชีวิตและการทำงาน/การพัฒนาทักษะ     1.30 ช่ัวโมง
 การคิดในรูปตาง ๆ
7.2.2.  ความคิดเชงิบวก           1.30  ชัว่โมง
     - ความหมาย/ความสำคัญ/องคประกอบ
7.2.3. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงบวก       1.30 ช่ัวโมง
    - ทักษะคิดมุงหาทางออก/การสรางแรงจูงใจเพื่อหาทางออก
    - ทกัษะมองโลกในแงดี
  - ทกัษะทบทวนตัวเอง
   - ทักษะคิดมุงพัฒนา/เครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพตนเอง
7.2.4. สรุปเทคนิคการคิดเชิงบวกเพ่ือประยุกตใชในชีวิต      1.30 ช่ัวโมง

     และการทำงานใหประสบความสำเร็จ
7.3 วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาตัวอยางจากสื่อตางๆ
7.4 กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายุงาน 2-3 ป
7.5 การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 7.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 7.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
 7.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%
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หัวขอวิชาท่ี 8. การบริหารเวลาเพ่ือความสำเร็จในงาน            (6.00 ช่ัวโมง)
8.1. วัตถุประสงค

8.1.1. เพื่อใหเจาหนาทีส่ามารถจัดลำดับความสำคญัของงานตามความเรงดวนและจำเปน
8.1.2. เพื่อใหเจาหนาที่เรียนรู และฝกฝนทักษะการวางแผนเวลาในการทำงานของตนใหสามารถ

    ปฏิบัติงานไดสำเรจ็ภายในเวลาที่กำหนด
8.1.3. เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถบริหารเวลาทัง้เร่ืองงานและเร่ืองสวนตัวอยางมีระบบ

8.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
เจาหนาท่ีสามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน วางานใดเปนงานสำคัญและเรงดวนตองทำกอนทำ

หลัง และทราบเครื่องมือที่จะชวยในการบริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การบริหารเวลาที่จะ
ใหไดผลตองมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลาอยางเปน
ระบบจึงเกิดการเรียนรู และฝกฝนทักษะการจัดลำดับความสำคัญของงาน และชวยใหสามารถบริหารเวลาที่
ทุกคนมีอยูเทาๆกันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยมีเนื้อหา
หัวขอวิชา ดังนี้

8.2.1. Happy @ Work สรางสมดุลชีวิต ทำงานอยางมีความสุขทุกวัน  1.30 ช่ัวโมง
     -เทคนิควิธีพัฒนาและบริหารจัดการอารมณ (EQ) ดวยรอยยิ้ม
8.2.2. ปญหาของการบริหารเวลาท่ีไมเหมาะสม  1.30 ช่ัวโมง
   - การจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของงาน

     - สาเหตุของการบริหารเวลาท่ีขาดประสทิธิภาพ
  - สรางความสำเร็จในชีวิตและการทำงานดวย Work Life Balance
8.2.3. การบริหารเวลาเพ่ือความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน 1.30 ช่ัวโมง
8.2.4. การกำหนดเปาหมายและการบริหารตนเอง     1.30 ช่ัวโมง
    - กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเปาหมาย
    - เทคนิคการตั้งเปาหมายที่ดีและบริหารเวลาสูความสำเร็จ

8.3. วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาตัวอยางจากสื่อตางๆ
8.4. กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายงุาน 2-3 ป
8.5. การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 8.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 8.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน

8.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัวขอวิชาท่ี 9 การจัดทำแผนงานงบประมาณหรือจัดทำแผนกลยุทธ ช.ส.ค.           (6.00 ช่ัวโมง)
9.1. วัตถุประสงค
  9.1.1. เพื่อใหเจาหนาที่มีความรูความเขาใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ
  อยางเปนระบบ
   9.1.2. เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถนำหลักการและเคร่ืองมือในการจดัทำกลยทุธไปประยุกตใช
     จัดทำแผนกลยุทธของสวนงานตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
    9.1.3. เพื่อใหเจาหนาทีท่ราบแนวทางการนำกลยุทธไปสูแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณ อยางมี
  ประสิทธิผล เพือ่ใหสามารถติดตาม ตรวจสอบ ปรบัปรุงแผนกลยุทธขององคกรไดอยางสอดคลอง
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9.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ความสำเร็จขององคกร ตองเร่ิมตนมาจากการกำหนดกลยุทธท่ีกวางไกล และเปาหมายท่ีชัดเจน

ดังนั้น การตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดกลยุทธและเปาหมาย รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนด
แผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดยีวกันบุคลากรในองคกรลวนเปนผูมีบทบาทสำคัญย่ิง เนื่องจาก
จะตองเขาใจ ตระหนักถึงความสำคัญและเขาใจรวมกัน จนนำมาสูแผนการปฏิบัติงาน และงบประมาณ ที่ไดมี
การวางแผนไวอยางชัดเจน ดังนั้นเจาหนาที่จะตองเรยีนรูถึงข้ันตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธท่ีมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงการจดัทำแผนปฏิบัติการ ใหสามารถเช่ือมโยงวิสัยทศันและแผนกลยุทธ สูแนวทางการ
บริหาร สามารถกำหนดเปาหมายในการทำงานท่ีประสานสอดคลองรวมกัน และรูจักเช่ือมโยงแผนงานกับ
เปาหมายขององคกรได โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

9.2.1. หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ         1.30 ช่ัวโมง
 - ความหมายของกลยุทธ แผนกลยุทธ และคำศัพทที่เกีย่วของ
 - ความสำคัญและประโยชนของการวางแผนกลยุทธ
 - กระบวนการวางแผนกลยุทธองคกรและแผนปฏิบติัการ

9.2.2. การวิเคราะหจดุออน จุดแข็งขององคกร      1.30 ช่ัวโมง
9.2.3. การจัดทำแผนปฏิบัติการ        1.30 ช่ัวโมง

 - องคประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 - ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการ

9.2.4. ศึกษาและทำความเขาใจแผนงาน-งบประมาณ ของ ช.ส.ค.      1.30 ชั่วโมง
9.3. วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ศึกษาเอกสารจริง/ปฏิบัติจริงที่สวนงาน
9.4. กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายงุาน 2-3 ป
9.5. การวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 9.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%
 9.5.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน

9.5.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

หัวขอที ่10 การบริหารความเสีย่งองคกร                            (6.00 ช่ัวโมง)
10.1. วัตถุประสงค

10.1.1.  เพือ่ใหความรูเร่ือง การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) แกเจาหนาที่
10.1.2.  เพือ่สรางความเขาใจในการปรับใชแนวทางการบริหารความเสีย่งกบัการดำเนินงานของ
   ช.ส.ค.หรือภารกิจในความรับผิดชอบแตละสวนงาน

10.2. คำอธิบายหัวขอวิชา
ในการดำเนินกิจการขององคกร เพื่อใหสามารถดำเนินการใหไดตามเปาหมายที่กำหนด ในระหวาง

ดำเนินการ จะเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นเสมอ ทั้งการเปลี่ยนแปลงจากปจจัยภายนอก และปจจยัภายในของ
องคกรเอง ท่ีทำใหความสามารถในการดำเนินการเปลี่ยนไป หากเปนผลเชิงบวก ก็จะเปนโอกาสในการ
ดำเนินการ แตหากเปนผลเชงิลบ ก็จะเปนความเส่ียง (Risk)ที่จะเปนอุปสรรคและปญหาในการดำเนินการ
ทุกองคกรควรใหความสำคัญและทำอยางเปนระบบควบคูกับการทำแผนงานและการดำเนินการ การที่สามารถ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได ก็จะทำใหสามารถเตรียมการเพื่อรองรับสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นลวงหนาได การจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)ในองคกร จำเปนตองใหความรู
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สรางความเขาใจใหแกเจาหนาที ่ ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับ
เพื่อใหการดำเนินการตามภารกจิขององคกร สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
โดยมีเนื้อหาหัวขอวิชา ดังนี้

10.2.1. ความหมายความสำคัญและประเภทของการบริหารความเสีย่ง           1.30 ช่ัวโมง
10.2.2. กระบวนการการจัดทำแผนบริหารความเสีย่งองคกร (Risk Management Plan   1.30 ช่ัวโมง

        - คนหา ระบุความเสี่ยง (Risk Identification)และคนหาสาเหตุของความเสี่ยง
                 - การวิเคราะหและประเมนิผลความเสี่ยง (Risk Analysis & Assessment)
               - การจัดการความเส่ียง 4 วิธี (Risk Management)
                - การประเมินผลเพื่อการจัดการความเสี่ยง (Risk Evaluation)

10.2.3. การควบคุมภายในกับการบรหิารความเส่ียงองคกร         1.30 ช่ัวโมง
10.2.4. แผนการบริหารความเสีย่ง ของ ช.ส.ค.          1.30 ช่ัวโมง

10.3. วิธีการ บรรยาย/แลกเปลี่ยน/ปฏิบัตจิริงทีส่วนงาน
10.4. กลุมเปาหมาย เจาหนาที่ อายุงาน 2-3 ป
10.5. เกณฑการวัดและประเมินผลเกณฑการจบหลักสูตร
 10.5.1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%

10.2.๒. ผานการประเมินหลังส้ินส้ินการฝกอบรมภายใน 1 เดือน
10.2.3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%

วิทยากร  จากผูเชี่ยวชาญภายในองคกร และภายนอกองคกร

เง่ือนไขการสำเร็จหลักสูตร

ผานเกณฑรอยละ 60 ของคะแนนประเมิน

  1. ตองมีเวลาเขารับฝกอบรม 100%    = 20 คะแนน

  2. ผานการประเมินหลังสิ้นสิ้นการฝกอบรมภายใน 1 เดือน  = 60 คะแนน

  3. ผานการสอบประเมินผลไมต่ำกวา 60%    = 20 คะแนน

วุฒิบัตรโดย ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จำกัด


