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 จดัโดย สาํนักสริพิฒันา สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

 

 
โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม” 

อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (หรือ online ผาน zoom)  

ระยะเวลาการฝกอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 

ในการดำเนินการงานราชการตาง ๆ งานเอกสารถือเปนงานที่มีความสำคัญและจำเปน ไมวาจะเปนการ

เขียนหนังสือราชการเพื่อสื ่อสารภายในหนวยงานราชการ ระหวางหนวยงานราชการ สื่อสารยังหนวยงาน

ภายนอก หรือการจดบันทึกรายงานการประชุม หนวยงานและองคกรตาง ๆ จึงมีความจำเปนที่จะพัฒนา

บุคลากรใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในสวนดังกลาวไดถูกตอง ชัดเจน 

เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหสามารถสื่อความหมายไดถูกตอง ประหยัดทรัพยากรในการ

ดำเนินการ รวมถึงสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ตอไป 

ดวยรูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือราชการ และจดบันทึกรายงานการประชุม มีการปรับเปลี่ยนและ

พัฒนาตามยุคสมัยและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรจึงตองไดรบัการสงเสริมใหเรียนรู และพัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จึงไดจัดการฝกอบรมหลักสูตร “การเขียน

หนังสือราชการ และรายงานการประชุม” ข้ึน 
 

 

2. วัตถุประสงค 

 

2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมทราบ และมีความเขาใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการ

ประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ในปจจุบัน 

2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรม ไดเกิดทักษะจากการฝกปฏิบัติจริง และเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูเขารับการอบรม 

2.3 เพื ่อใหผูเขารับการอบรม สามารถเลือกใชวิธีการและสำนวนภาษาที่เหมาะสมสำหรับหนังสือ

ราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุมในแตละโอกาสได 

2.4 เพื่อใหผูเขารบัการอบรมสามารถนำความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชใน

การปฏิบัตงิานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ประโยชนที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 
  

 ผูเขารับการฝกอบรมไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ มีทักษะความสามารถในการเขียนหนังสือ

ราชการและจดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ

สื่อความหมายไดถูกตอง ประหยัดทรัพยากรในการดำเนินการ รวมถึงสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร ตอไป 

 
4. หัวขอวิชาในหลักสูตร  

1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรวีาดวยงานสารบรรณ และระเบียบอ่ืน ๆ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับ

การจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 

2) สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ 

3) การจัดทำหนังสือราชการ 

4) ฝกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ 

5) รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุปสาระสำคัญในการจดบันทึก

รายงานการประชุม 

6) เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม 

7) ฝกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 

8) สรุปการเรียนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และตอบขอซักถาม 

 

5. จำนวนผูเขารับการฝกอบรม  

จำนวน   40  คน 

 

6. คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
1) ปริญญาตรีไมจำกัดสาขา  

7. วิธีการฝกอบรม และระยะเวลาการฝกอบรม   
อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร หรือ อบรมออนไลนผาน zoom     

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

*วันและเวลาของการฝกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบวัน/เวลาอบรมท่ี www.training.nida.ac.th 

8. คาธรรมเนียม 
ทานละ 4,500.-บาท  
(ศษิยเกาสถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตรแนบสำเนาใบปริญญาบตัรแนบมาพรอมใบสมคัร ทานจะไดสิทธิล์ด 10%) 

 

9. วิทยากร 

ผศ.ดร. พิมพาภรณ บุญประเสริฐ 
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10. การรับรองผลการฝกอบรม 
  

ผูเขารับการฝกอบรมที่จะไดรับใบรับรองผานการฝกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

จะตองมีเวลามาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวา 80% ของระยะเวลาการฝกอบรมทั้งหมด 

 

 

11. การสมัครและชำระคาธรรมเนียม 

 
  การสมคัร  ลงทะเบียน On-line ไดท่ี  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ไดที่  

Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

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

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

ที่อยู: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

   การชำระคาธรรมเนียม    

  ทานสามารถชำระคาธรรมเนียมโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   

และสง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร อมระบุรายละเอ ียดในการออกใบเสร ็จร ับเง ิน) ไปย ัง acc-

siripattna@nida.ac.th หรือสงโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติมได

ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227  
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ตารางการฝกอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม” 

อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (หรือ online ผาน zoom) 

ระยะเวลาการฝกอบรม 2 วัน 

จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 
 

วัน / เวลา หัวขอการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ และระเบียบอื่น ๆ และแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับการจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการ

ประชุม 

2. สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ 

13.00 – 16.00 น. 
3. การจัดทำหนังสือราชการ 

4. ฝกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ 

วันที่ 2 

09.0 – 12.00 น. 

5. รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรปุ

สาระสำคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุม 

6. เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม 

13.00 – 16.00 น. 
7. ฝกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 

8. สรุปการเรยีนรู แลกเปลี่ยนขอคิดเห็น และตอบขอซักถาม 

หมายเหตุ ชวงเวลาพัก 

 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักชวงเชา 15 นาที 

  14.30 – 14.45 น. พักชวงบาย 15 นาที 

  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


