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โครงการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม” 
อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

ในการดำเนินการงานราชการต่าง ๆ งานเอกสารถือเป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการ
เขียนหนังสือราชการเพื่อสื่อสารภายในหน่วยงานราชการ ระหว่างหน่วยงานราชการ สื่อสารยังหน่วยงาน
ภายนอก หรือการจดบันทึกรายงานการประชุม หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ จึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในส่วนดังกล่าวได้ถูกต้อง ชัดเจน 
เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้สามารถสื่อความหมายได้ถูกต้อง ประหยัดทรัพยากรในการ
ดำเนินการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ต่อไป 

ด้วยรูปแบบและวิธีการเขียนหนังสือราชการ และจดบันทึกรายงานการประชุม มีการปรับเปลี่ยนและ
พัฒนาตามยุคสมัยและระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไป บุคลากรจึงต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียน
หนังสือราชการ และรายงานการประชุม” ขึ้น 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ และมีความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ และรายงานการ
ประชุมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ในปัจจุบัน 

2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เกิดทักษะจากการฝึกปฏิบัติจริง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

2.3 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรม สามารถเลือกใช้วิธีการและสำนวนภาษาที่เหมาะสมสำหรับหนังสือ
ราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุมในแต่ละโอกาสได้ 

2.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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3. ประโยชน์ทีผู่้เข้าอบรมจะได้รับ 
  

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะความสามารถในการเขียนหนังสือ
ราชการและจดบันทึกรายงานการประชุมได้ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
สื่อความหมายได้ถูกต้อง ประหยัดทรัพยากรในการดำเนินการ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร ต่อไป 

 
4. หัวข้อวิชาในหลักสูตร  

1) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบอื่น ๆ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ
การจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม 

2) สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ 
3) การสรุปความ การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ 
4) การจัดทำหนังสือราชการ  
5) ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ 
6) รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุปสาระสำคัญในการจดบันทึก

รายงานการประชุม 
7) เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม 
8) ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม  
9) สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

 

5. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จำนวน   30  คน 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1) ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา  

7. วิธีการฝึกอบรม และระยะเวลาการฝึกอบรม   
อบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

จำนวน  2 วัน  เวลา 09.00-16.00 น. 

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

8. ค่าธรรมเนียม 
ท่านละ 5,800.-บาท  

9. วิทยากร 
ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ 
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10. การรับรองผลการฝึกอบรม 
  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่จะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
จะต้องมีเวลามาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 

 
 

11. การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม 
 
  การสมัคร  ลงทะเบียน On-line ได้ที่  www.training.nida.ac.th 

 

สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน On-line ได้ที่  

Line: @trainingnida   

E-Mail: trainingsiri@nida.ac.th 

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

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

ที่อยู่: สำนักสิริพัฒนา อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

   การชำระค่าธรรมเนียม    

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสถาบัน
บัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ ในนาม “สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์ สำนักสิริพัฒนา” เลขบัญชี  944-023397-2   
และส่ง E-mail ใบนำฝากจากธนาคาร (พร ้อมระบุรายละเอียดในการออกใบเสร ็จร ับ เง ิน) ไปยัง acc-
siripattna@nida.ac.th หรือส่งโทรสารหมายเลข  0 2375 4720 หรือสอบถามรายละเอียดการชำระเงินเพ่ิมเติมได้
ที่ 0 2727 3232, 02 727 3227  

http://www.training.nida.ac.th/
mailto:trainingsiri@nida.ac.th
https://www.facebook.com/trainingnida
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ตารางการฝึกอบรม 

หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ และรายงานการประชุม” 
อบรม ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 
จัดโดย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

วัน / เวลา หัวข้อการบรรยาย 

วันที่ 1 

09.00 – 12.00 น. 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และระเบียบอ่ืน ๆ และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการ
ประชุม 

2. สำนวน ภาษา รูปแบบ วิธีการ และหลักการเขียนหนังสือราชการ 

13.00 – 16.00 น. 

3. การสรุปความ การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ 

4. การจัดทำหนังสือราชการ 

5. ฝึกปฏิบัติ (Workshop) การเขียนหนังสือราชการ 

วันที่ 2 

09.0 – 12.00 น. 

6. รูปแบบและประเภทการประชุม ภาษา สำนวน การจับประเด็น สรุป
สาระสำคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุม 

7. เทคนิค หลักการ รูปแบบการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม 

13.00 – 16.00 น. 
8. ฝึกปฏิบัติการจดบันทึกรายงานการประชุม 

9. สรุปการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และตอบข้อซักถาม 

หมายเหต ุ ช่วงเวลาพัก 
 เวลา 10.30 – 10.45 น. พักช่วงเช้า 15 นาที 
  14.30 – 14.45 น. พักช่วงบ่าย 15 นาที 
  12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน 60 นาที 

 


