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โครงการอบรมหลักสูตร 

“การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” 
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โครงการฝ(กอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” 

ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

อบรม Online ผAานระบบ Microsoft Teams 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรV 
 

1. หลักการและเหตุผล 

การเขียนหนังสือราชการ ถือเป3นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติราชการเพราะการสื่อสารระหวAางกันท้ัง

ระหวAางสAวนราชการเองและการส่ือสารไปยังหนAวยงานภายนอก มักใชIการส่ือสารผAานหนังสือราชการเป3นสAวน

ใหญA   การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโตIตอบ และรายงานการประชุม ใหIสามารถสื่อความไดIตามท่ีตIองการ  

ใหIผูIสAงสารและผูIรับสารเกิดความเขIาใจท่ีตรงกัน ภายใตIรูปแบบ/แบบฟอรQมเอกสารที่ถูกตIองตามแบบแผน  

ผูIเขียนจำเป3นตIองมีสมรรถนะเฉพาะในงาน (Functional Competency) ในดIานการเขียนหนังสือที่ดี ตาม

มาตรฐานในการติดตAอราชการ ซึ่งเป3นทั้งเรื่องกฎเกณฑQและวิธีการปฏิบัติที่เป3นมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน 

และเป3นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ ซึ่งหากผูIไดIรับมอบหมายจะตIองศึกษาเรียนรูIรายละเอียดวิธีการเขียน

ทั้งหมดดIวยตนเองนั้น อาจตIองใชIเวลานานหลายเดือนเพื่อทำความเขIาใจ จนอาจทำใหIเกิดความหงุดหงิด/

ทIอแทIใจไมAใชAนIอย  ดังน้ัน หลักสูตรอบรมออนไลนQเชิงปฏิบัติการน้ี จึงไดIรวบรวมหลักการและเคล็ดลับในการ

เขียนหนังสือราชการประเภทตAาง ๆ เขIาไวIดIวยกัน เพื่อใหIผูIเขIาอบรมเกิดความรูIความเขIาใจถึงเทคนิควิธีการ

เขียนในเวลาอันสั้น  พรIอมศึกษาเรียนรูIรAวมกันจากกรณีศึกษาการเขียนหนังสือราชการที่สำเร็จและผิดพลาด 

พรIอมทดลองฝoกปฏิบัติเขียนจริงภายใตIคำแนะนำจากอาจารยQผู Iเชี ่ยวชาญ  ซึ ่งจะชAวยใหIผู IเขIาอบรม

ประหยัดเวลาไดIมากเมื่อตIองเขียนหนังสือราชการจริงดIวยตนเอง  อีกทั้งยังชAวยแสดงถึงประสิทธิภาพในการ

ทำงานของผูIไดIรับมอบหมาย และสะทIอนถึงภาพลักษณQท่ีดีขององคQกรอีกดIวย   
 
2. วัตถุประสงค7 

 1. สามารถระบุถึงสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วAาดIวยงานสารบรรณ  

 2. สามารถระบุถึงรูปแบบและหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ  

 3. สามารถวิเคราะหQและเลือกใชIถIอยคำ สำนวนภาษาท่ีเหมาะสมสำหรับการเขียนหนังสือราชการ 

 4. ไดIมีโอกาสฝoกปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการประเภทตAางๆ เชAน หนังสือภายนอก หนังสือเชิญวิทยากร 

หนังสือตอบรับ หนังสือขอบคุณ หนังสือขอความรAวมมือ รายงานการประชุม เป3นตIน 
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3. ประโยชน7ท่ีผูAเขAารับการฝEกอบรมจะไดAรับ 

 ผูIเขIารับการฝoกอบรมสามารถนำความรูIจากการฝoกอบรมไปใชIในการเขียนหนังสือราชการ และรายงาน

การประชุมไดIถูกตIองและเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
 
4. หัวขAอวิชาการในหลักสูตร 

 1. หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวAาดIวยงานสารบรรณ    

 2. รูปแบบ เทคนิค และหลักสำคัญในการเขียนหนังสือราชการ  

 3. การวิเคราะหQและเลือกใชIถIอยคำ สำนวนภาษาท่ีเหมาะสมสำหรับการเขียนหนังสือราชการ 

 4. ฝoกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการประเภทตAาง ๆ 

 5. ความสำคัญและรูปแบบการประชุม บทบาทของผูIเขIารAวมประชุม 

 6. เทคนิค หลักการ และรูปแบบจดบันทึกรายงานการประชุม 

 7. ฝoกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 

 8. สรุปการเรียนรูI แลกเปล่ียนขIอคิดเห็น และตอบขIอซักถาม 

5. จำนวนผู)เข)ารับการฝ2กอบรม  

จำนวน   40  คน 

6. คุณสมบัติของผู)เข)ารับการฝ2กอบรม 
ปริญญาตรีไม2จำกัดสาขา 

7. วิธีการฝ2กอบรม และระยะเวลาการฝ2กอบรม 
อบรม Online ผ2านระบบ Microsoft Teams ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรS     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝ0กอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมที ่www.training.nida.ac.th 

8. วิทยากร 
อาจารยSญาดา ดาวพลังพรหม 
อดีตนักทรัพยากรบุคคลเช่ียวชาญ สำนักงาน ก.พ. 

9. คHาธรรมเนียม 
ท2านละ 3,500.-บาท  
(ศิษยNเกOาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรNแนบสำเนาใบปริญญาบัตรแนบมาพรXอมใบสมัคร ท"านจะได)สิทธิ์ลด 10%) 

 

10. การรับรองผลการฝ2กอบรม 
ผ2านการฝeกอบรมจะตfองมีเวลาในการเขfารับการฝeกอบรมและเขfาร2วมกิจกรรมในหลักสูตรไม2นfอยกว2า

รfอยละ 85 ของระยะเวลาการฝeกอบรมทั้งหมดจึงจะไดfรับใบรับรองการสำเร็จหลักสูตรฝeกอบรมจาก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรS 
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11. การสมัครและการชำระคHาธรรมเนียม 
  

1  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ไดfท่ี  www.training.nida.ac.th 

 
 
สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดfท่ี  

Line@: Trainingnida   

E-Mail: Trainingnida@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/trainingnida 

Tel. 02-727-3213,14,31 และ 082-790-1952,   

ท่ีอยู2: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ช้ัน 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรS 
 
 
1  การชำระค+าธรรมเนียม    

  ท2านสามารถชำระค2าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขfาบัญชีเงินฝากออมทรัพยS ธนาคาร

กรุงเทพ สาขาสถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรS ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตรS สำนักสิริ

พัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   และส2ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พรfอมระบุรายละเอียดในการ

ออกใบเสร็จรับเงิน) ไปยัง Trainingnida@gmail.com หรือส2งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือ

สอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพ่ิมเติมไดfท่ี 0 2727 3232, 02 727 3227 
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กำหนดการฝ(กอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และการจดบันทึกรายงานการประชุม” 

ระยะเวลาการฝ(กอบรม 2 วัน 

อบรม Online ผAานระบบ Microsoft Teams 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรV 

 
          เวลา   

วัน 
09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันท่ี 1 

 

• หลักการและสาระสำคัญของ 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวAาดIวย 

งานสารบรรณ 

• รูปแบบ เทคนิค และหลักสำคัญ 

ในการเขียนหนังสือราชการ 

• การวิเคราะหQและเลือกใชIถIอยคำ  

สำนวนภาษาท่ีเหมาะสมสำหรับการ

เขียนหนังสือราชการ 

• ฝoกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ

ประเภทตAาง ๆ 

วันท่ี 2 

 

 

• ความสำคัญ และรูปแบบการประชุม 

บทบาทของผูIเขIารAวมประชุม 

• เทคนิค หลักการ และรูปแบบจดบันทึก

รายงานการประชุม 

• ฝoกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการ

ประชุม 

• สรุปการเรียนรูI แลกเปล่ียนขIอคิดเห็น 

และตอบขIอซักถาม 

 

ช"วงเวลาพัก 

   เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว"าง 

       12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

    14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว"าง 

 

 

 

 

 

 


