
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

ระเบยีบงานสารบรรณและการบริหารจดัการงานเอกสาร 

ส าหรบับคุลากรคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 ---------------  

 

1. ชือ่โครงการ      อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร 

                          ส าหรับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์                        
 

2. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะสังคมศาสตร์  
 

3. หลกัการและเหตุผล  

การท างานในระบบราชการหรือหน่วยงานอื่นใดก็ตามที่มีการท างานอย่างเป็นระบบ

บุคลากรของหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนหนังสือติดต่อกับหน่วยราชการอื่น ๆ หรือ

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจ มีสายงานที่โยงใยเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา ข้าราชการ พนักงานและ

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ๆ จึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้การเขียนหนังสือราชการ เช่น หนังสือภายนอก 

หนังสือภายใน หนังสือสั่งการ หนังสือประทับตรา เป็นต้น  เพื่อสร้างระบบให้ต่อเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  โดยต้องอาศัยเทคนิค ศิลปะ และความเข้าใจเชิงภาษาเป็นอย่างดี อีก

ทั้งยังใช้รูปแบบหนังสือราชการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องตามหลักและรูปแบบการเขียน ของ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ซึ่งมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และน าไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์กับหนว่ยงาน  

ดังนั้น งานบริหารทั่วไป ส านักงานคณะสังคมศาสตร์  ได้เล็งเห็นความส าคัญจึงได้จัด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการบริหารจัดการงานเอกสาร ส าหรับ

บุคลากรคณะสังคมศาสตร์  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ ได้น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมี

ประสิทธิภาพ เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน อันจะก่อเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และส่งผลต่อการ

พัฒนางานในภาพรวมของคณะฯ 
 

4. วตัถปุระสงค ์ 

1.   เพื่อใหบุ้คลากรคณะสังคมศาสตร ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ  

  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การร่าง-โต้ตอบหนังสือราชการ 

2. เพื่อเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะเชิงปฏิบัติในการเขียน โต้ตอบหนังสือราชการทุกชนิด

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไข

เพิ่มเติม พ.ศ.2548   
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3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน ก่อให้เกิดความร่วมมือ และมีการ

ประสานงานที่ดีในหน่วยงานของคณะสังคมศาสตร์ 

5. ความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรข์องคณะสังคมศาสตร ์(ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ และเรียงล าดับความส าคัญ) 

 (     )  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการจัดการศกึษาอย่างมคีุณภาพ 

 (     )  ยุทธศาสตรพ์ัฒนางานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและ 

                   ประเทศชาติ 

 (     )  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาการบริการวิชาการและการใหบ้ริการบนฐานความต้องการของชุมชนและ 

                   ท้องถิ่น 

 (     )  ยุทธศาสตรท์ านุบ ารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (     )  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาความเป็นสากล 

 (  )  ยุทธศาสตรพ์ัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสทิธิภาพ 
 

6. วิทยากร  จากกองกลาง ส านักงานมหาวิทยาลัย 

          ๑. นายประสิทธิ์    ธัญญพงศ์ชัย    

           ๒. ผูช่้วยวิทยากร 
 

7. วัน เวลา และสถานที ่

วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม  2556    เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุม

อาคารปฏิบัติการ ช้ัน 4  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

8. ผูเ้ขา้รว่มโครงการ (ระบุกลุม่เป้าหมายและจ านวนคน) 

       บุคลากรของคณะสังคมศาสตร ์ที่ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณในส านักงานคณะ 

ภาควิชา ศูนย์ และโครงการต่าง ๆ  จ านวน 50 คน 
 

9. รปูแบบของกิจกรรม 

(     )  กิจกรรม/โครงการต่อเนื่อง     (  )  กิจกรรม/โครงการใหม่ 
 

10. เป้าหมายและตวัชีว้ดัความส าเร็จ (ให้ระบุตัวบ่งช้ีการบรรลุเป้าหมายในระดับผลลัพธ์ ได้แก ่เชิงปริมาณ และเชงิ

คุณภาพ และตัวบ่งช้ีการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิต ไดแ้ก่ เชงิปริมาณ เชงิคุณภาพ เชงิเวลา และเชงิตน้ทุน) 
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ตวัชีว้ดั 

 

หนว่ยนบั 
แผน ผล 

2555 2555 

ผลลพัธ ์

ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ 

- ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรูไ้ปใช้ประโยชน์ 

ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 

- ความพึงพอใจโดยรวมของผูเ้ข้ารว่มโครงการ 

 

รอ้ยละ 

 

รอ้ยละ 

      

    80 

 

   80 

 

ผลผลติ 

ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ 

- จ านวนผู้เขา้รว่มโครงการ 

ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 

- ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกระบวนการให้บริการ 

ตวัชีว้ดัเชงิเวลา 

- กจิกรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตวัชีว้ดัเชงิตน้ทนุ 

- คา่ใช้จา่ยของโครงการตามงบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 

 

คน 

 

รอ้ยละ 

 

รอ้ยละ 

 

บาท 

 

  50 

 

  80 

 

  100 

 

5,000 

 

 

11. ขัน้ตอนและวธิกีารด าเนินการ (ระบุขัน้ตอนตัง้แตเ่สนอโครงการ ประสานงาน  จัดเตรียม ด าเนินการและ

ประเมินผลและสรุปผลการจัดโครงการ) 

1. จัดท าโครงการ ขออนุมัติจัดกิจกรรม 

2. ประสานงานเชิญวิทยากร 

3. ส ารวจความตอ้งการของบุคลากรสายปฏิบัติการ และสรุปจ านวนผูเ้ข้าร่วมอบรม 

4. ด าเนนิกิจกรรม  

5. สรุปและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ 
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12. ก าหนดการ 

         วันพฤหัสบดีที่  30  พฤษภาคม   2556  



          เวลา 08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน 

          เวลา 08.45-09.00 น.   กล่าวเปิดการอบรม   

    โดย รองศาสตราจารย์พวงเพชร ์ ธนสิน   คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

          เวลา 09.00-12.00 น.   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ระเบียบงานสารบรรณและการบริหาร

         จัดการงานเอกสาร ส าหรับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 

                                             โดย นายประสิทธิ์  ธัญญพงศชั์ย  และผู้ช่วย 
          

13. งบประมาณด าเนนิงาน (ระบุแหล่งท่ีมาของงบประมาณ และแจกแจงคา่ใชจ้า่ยท่ีจะใชด้ าเนนิการ) 

      13.1 รายรับ 

             จากงบประมาณเงินรายได้ฯ  ประจ าปี 2556  แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย งานบริหาร

ทั่วไป กองทุนทั่วไป เงนิอุดหนุนทั่วไป ของคณะสังคมศาสตร์  จ านวน 5,000.-บาท (หา้พันบาทถ้วน) 

      13.2  รายจ่าย   

1. ค่าตอบแทนวิทยากร   600 บาท x 3  ช่ัวโมง      1,800 บาท  

2. ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร  300 บาท x 3  ช่ัวโมง      900 บาท 

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คน x 25 บาท  1,250 บาท 

4. ค่าถ่ายเอกสาร  1,050 บาท 

รวมทั้งสิน้    5,000 บาท 
 

13. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั (ให้ระบุผลที่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้) 

1. บุคลากรผูป้ฏิบัติงานเข้าใจถึงความส าคัญและรูปแบบของหนังสอืราชการ 

2. เกิดการเรยีนรู้ เกิดทักษะและรู้หลักการการเขียนหนังสอืราชการ  

3. ได้ฝึกการใชภ้าษาเขียน ตลอดถึงการใชศ้ัพท์ทางราชการได้เหมาะสม 

4. เกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถประสานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน

เชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจตรงกัน  
 

14. มีการน าผลจากการประเมินโครงการในครั้งก่อนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงการด าเนิน

กิจกรรม/โครงการในครั้งนีอ้ย่างไรบ้าง 

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

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

     


