โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
เรื่อง "เทคนิ คการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม... ให้ได้จริ ง” รุ่นที่ 5
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์
หลักการและเหตุผล
การเขียนหนังสือราชการเป็ นทักษะทีจ่ าเป็ นของบุคลากร โดยเฉพาะในองค์กรภาครัฐ เพื่อติดต่อประสานงาน
กับบุคคลและองค์กรอื่น เช่นเดียวกับการจัดทารายงานการประชุม ผูม้ หี น้าทีป่ ฏิบตั งิ านดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั ิ อันจะช่วยให้ผลการปฏิบตั งิ านดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทว่าข้อเท็จจริงกับ
ปรากฏว่า บุคลากรจานวนมาก อย่างยิง่ ทีเ่ พิง่ ได้รบั การบรรจุใหม่ ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจที่เพียงพอ และไม่สามารถ
เขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องได้รบั การพัฒนา
ทักษะดังกล่าว เพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มตามความสามารถ อันจักเป็ นประโยชน์ต่อองค์การต่อไป
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุ นจาก เครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทาง
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงมีดาริจดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม... ให้ได้จริง ” รุ่นที่ 5 ให้วทิ ยากรผูม้ ปี ระสบการณ์และมี
หน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับงานสารบรรณโดยตรง จากสานักกฎหมายและระเบียบกลาง สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มา
ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจ รวมถึงเพิม่ ทักษะข้างต้นให้ผเู้ ข้าร่วมการอบรม กระทังสามารถน
่
าความรูท้ ่ี
ได้รบั จากการฝึกอบรมไปปฏิบตั ไิ ด้จริง ให้เกิดประโยชน์กบั ตนเองและองค์การต่อไป

วัตถุประสงค์
1) เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้อง เกีย่ วกับหลักการ รูปแบบ และวิธกี ารเขียนหนังสือราชการ หนังสือ
โต้ตอบ และรายงานการประชุม
2) เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม ให้สามารถดาเนินการ
ได้ครบถ้วน ถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกิจกรรมทางวิชาการ/วิชาชีพต่างๆ ของทัง้ สมาคมฯ และเครือข่ายฯ แก่สาธารณะ

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สมาคมรัฐศาสตร์แ ห่ งมหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ และเครือ ข่า ยส่ง เสริม การวิจ ัย ทางมนุ ษ ยศาสตร์แ ละ
สังคมศาสตร์

กลุ่มเป้ าหมาย
บุคลากรของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผูส้ นใจทัวไป
่ จานวน 40 คน

วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

วิ ทยากร
คุ ณ พุ ท ธิ สัต ย์ นามเดช ประธานที่ ป รึก ษาสมาคมรัฐ ศาสตร์แ ห่ ง มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ , อดี ต
ผูอ้ านวยการสานักกฎหมายและระเบียบกลางและ ผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
คุณวิ ริยะ รามสมภพ ทีป่ รึกษาด้านข้อมูลข่าวสารของราชการ สานักนายกรัฐมนตรี
คุณ สรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชานาญการพิเศษ สานักกฎหมายและระเบียบกลาง สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

หัวข้อบรรยายและกาหนดการ
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา
หัวข้อบรรยาย
08.50 - 09.00 กล่าวเปิ ดหลักสูตร
09.00 - 12.00 การเขียนหนังสือราชการ
▪ รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ
▪ การเขียนหนังสือราชการตามโครงสร้างของหนังสือราชการ
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 การเขียนหนังสือโต้ตอบ
▪ หลักการเขียนส่วนเหตุ ส่วนความประสงค์ และส่วนสรุปความ
▪ สานวนภาษาทีใ่ ช้ในหนังสือโต้ตอบ
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565
เวลา
หัวข้อบรรยาย
09.00 - 12.00 การเขียนรายงานการประชุม
▪ โครงสร้างและรูปแบบของรายงานการประชุม
▪ การบันทึกเรื่องเสนอต่อทีป่ ระชุม
▪ การจดรายงานการประชุม
▪ การรับรองรายงานการประชุม
12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 การฝึ กปฏิ บตั ิ
▪ แบ่งกลุ่มและฝึกปฏิบตั ิ
▪ นาเสนอผลงาน

วิ ทยากร
คุณพุทธิ สตั ย์ นามเดช
คุณวิ ริยะ รามสมภพ
คุณสรศักดิ์ ระดาเขตร์

คุณพุทธิ สตั ย์ นามเดช
คุณวิ ริยะ รามสมภพ

วิ ทยากร
คุณพุทธิ สตั ย์ นามเดช
คุณสรศักดิ์ ระดาเขตร์

คุณพุทธิ สตั ย์ นามเดช
คุณวิ ริยะ รามสมภพ
คุณสรศักดิ์ ระดาเขตร์

ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร โรงแรมมารวย การ์เด้น 5,000 บาท
- ค่าลงทะเบียนอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 3,000 บาท
หมายเหตุ: บุคลากรของสถาบันเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันที่มคี วาม
ร่วมมืออย่างเป็ นทางการ (MoU และอื่นๆ) กับสมาคมฯ ได้รบั ส่วนลด 10%
- มีวุฒบิ ตั รให้
- ใบเสร็จรับได้ทโ่ี ต๊ะลงทะเบียน และทางไปรษณีย์
- เนื่องด้วยมีการระบาดของ COVID-19 การจัดงานอาจปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์

การชาระเงิ น
ชาระเงินโดยวิธโี อนผ่านบัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี: สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บญ
ั ชี 235-2-81317-7

สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม
คุณสุทศั น์ แจ้โพธิ ์
เบอร์โทร/line ID 080-597-2894
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94
Email arm_nb080@hotmail.com

ใบสมัคร โครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ
เรื่อง "เทคนิ คการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริ ง” รุ่นที่ 5
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น และอบรมออนไลน์
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้ มัคร
ข้าพเจ้า ชื่อ......................................................
อายุ...............................................................ปี
ตาแหน่ง..........................................................
อีเมล................................................................
เฟสบุ๊ค.............................................................

นามสกุล...............................................................................
ระดับการศึกษาสูงสุด............................................................
สังกัด....................................................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที.่ .................................................................
ไลน์ไอดี................................................................................

มีความประสงค์ทจ่ี ะสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง” รุน่ ที่ 5
วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง” รุน่ ที่ 5
ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น 5,000 บาท
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเรื่อง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง” รุน่ ที่ 5
อบรม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 3,000 บาท

ข้าพเจ้าได้ชาระเงิน ทัง้ สิน้ จานวน .......................... บาท เพื่อเป็ นค่าลงทะเบียนเข้า ร่วมการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
ผ่านบัญ ชีธนาคาร ชื่ อ บัญ ชี : สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ (Political Science Association of
Kasetsart University)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บญ
ั ชี 235-2-81317-7

* หรือสามารถกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ ผ่าน QR Code

ลงนาม ..............................................................................
(
)
วันที.่ .....................เดือน....................พ.ศ...............

