หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการจดบันทึกรายงานการประชุม”
คาธรรมเนียมการอบรม คนละ 5,800.-บาท
(ศิษย์เก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แนบสําเนาใบปริญญาบัตรมาพร ้อมใบสมัคร ท่านจะได้ส ิทธิลด 10%)

จํานวน 2 วัน (12 ชัว่ โมง) เวลา 09.00-16.00 น.
หล ักการและเหตุผล
เนืองจากเจ ้าหน ้าทีระดับปฏิบัตกิ ารในสายงานต่างๆ จําเป็ นต ้องมีสมรรถนะเฉพาะในงาน (Functional Competency) ในด ้านการ
เขียนหนั งสือราชการ หนั งสือโต ้ตอบ และรายงานการประชุม ซึงเป็ นเรืองกฎเกณฑ์และวิธก
ี ารปฏิบัตท
ิ เป็
ี นมาตรฐานในการติดต่อ
ราชการและเป็ นหลักฐานในการปฏิบัตริ าชการ ดังนั น เพือให ้เจ ้าหน า้ ทีระดับปฏิบัตก
ิ ารมีความสามารถในการเขียนหนั งสือราชการ
เป็ นไปในแนวเดียวกัน และมีความถูกต ้องเหมาะสมจึงจําเป็ นต ้องจัดฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร การเขียนหนั งสือราชการขึน
ว ัตถุประสงค์
1. สามารถระบุถงึ สาระสํ าคัญของระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว่าด ้วยงานสารบรรณ
2. สามารถระบุถงึ รูปแบบและหลักสํ าคัญในการเขียนหนังสือราชการ
3. สามารถวิเคราะห์และเลือกใชถ้ ้อยคํา สํ านวนภาษาทีเหมาะสมสํ าหรับการเขียนหนังสือราชการ
4. ได ้มีโอกาสฝึ กปฏิบัตใิ นการเขียนหนังสือราชการประเภทต่างๆ เช่น หนังสือภายนอก หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือตอบรับ
หนังสือขอบคุณ หนังสือขอความร่วมมือ รายงานการประชุม เป็ นต ้น
เนือหาหล ักสูตร
1. หลักการและสาระสํ าคัญของระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยงานสารบรรณ
2. รูปแบบและหลักสํ าคัญในการเขียนหนังสือราชการ
3. การวิเคราะห์และเลือกใชถ้ ้อยคํา สํานวนภาษาทีเหมาะสมสํ าหรับการเขียนหนังสือราชการ
4. ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารเขียนหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ
5. ความสํ าคัญและรูปแบบการประชุม
6. บทบาทของผู ้เข ้าร่วมประชุม
7. หลักการและรูปแบบจดบันทึกรายงานการประชุม
8. ฝึ กปฏิบัตก
ิ ารจดบันทึกรายงานการประชุม
9. สรุปการเรียนรู ้ แลกเปลียนข ้อคิดเห็น และตอบข ้อซักถาม
วิธก
ี ารฝึ กอบรม การบรรยาย การอภิปราย การฝึ กปฏิบัต ิ การตอบข ้อซั กถาม
วิทยากร คุณญาดา ดาวพลังพรหม

สํ านักงาน ก.พ.

คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร ับการอบรม
บุคลากรสายสนั บสนุนระดับปฏิบัตกิ าร และบุคคลทัวไปทีสนใจ
การร ับรองผลการอบรม
ผู ้เข ้ารับการฝึ กอบรมทีจะได ้รับใบรับรองการเข ้าร่วมการฝึ กอบรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะต ้องมีเวลาเข ้ารับการ
ฝึ กอบรมไม่น ้อยกว่า 85% ของระยะเวลาการฝึ กอบรมทังหมด
การสม ัครและชํ าระค่าธรรมเนียม
 การสม ัคร ลงทะเบียน on-line ที www.training.nida.ac.th หรือ กรอกใบสมัครและส่งโทรสาร 0 2375 4720
 การชํ าระค่าธรรมเนียม โอนเงินเข ้าบ ัญชีเงินฝากออมทร ัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จําก ัด (มหาชน)
สาขา สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ ในนาม ““สถาบ ันบ ัณฑิตพ ัฒนบริหารศาสตร์ สํ าน ักสิริพ ัฒนา”
เลขทีบ ัญชี ๙๔๔-๐-๒๓๓๙๗-๒ และส่งใบนํ าฝาก (ระบุรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงิน)
ไปยังโทรสาร 0 2375 4720 หรือสอบถามเพิมเติมได ้ที 0 2727 3226, 0 2727 3232
การติดต่อสอบถาม
 ผู ้อํานวยการหลักสูตร Public Training
 กลุม
่ งานบริการฝึ กอบรม สํานักสิริพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2727 3239
โทรศัพท์ 0 2727 3231, 0 2727 3213 - 14

โทรสาร 0 2375 4720

E-mail : trainingnida@gmail.com

หมายเหตุ

:

ลงทะเบียนอบรมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได ้ที www.training.nida.ac.th / วัน เวลาการจัดฝึ กอบรม และวิทยากร อาจมีการเปลียนแปลงได ้ตามความเหมาะสม

สํ านักสิรพ
ิ ัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที 118 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศั พท์ 0 2727 3239, 0 2727 3231, 0 2727 3213 – 3214 โทรสาร 0 2375 4720
www.training.nida.ac.th
E-mail : trainingnida@gmail.com

Excellent Training
Excellent Service

