
   
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
เร่ือง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชมุ... ให้ได้จริง” รุ่นท่ี 5 
วนัท่ี 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การเ์ด้น และอบรมออนไลน์ 

 

หลกัการและเหตผุล 
 การเขยีนหนงัสอืราชการเป็นทกัษะทีจ่ าเป็นของบุคลากร โดยเฉพาะในองคก์รภาครฐั เพื่อตดิต่อประสานงาน
กบับุคคลและองคก์รอื่น เช่นเดยีวกบัการจดัท ารายงานการประชุม ผูม้หีน้าทีป่ฏบิตังิานดงักล่าวจงึจ าเป็นต้องมคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตั ิอนัจะช่วยให้ผลการปฏบิตังิานด าเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ทว่าขอ้เทจ็จรงิกบั
ปรากฏว่า บุคลากรจ านวนมาก อย่างยิง่ทีเ่พิง่ไดร้บัการบรรจุใหม่ ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจที่เพยีงพอ และไม่สามารถ
เขยีนหนังสอืราชการและรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสม จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องไดร้บัการพฒันา
ทกัษะดงักล่าว เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างเตม็ตามความสามารถ อนัจกัเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารต่อไป 
 สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจาก เครอืข่ายส่งเสรมิการวิจยัทาง
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์เลง็เหน็ถึงความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จงึมดี ารจิดั โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
เรื่อง "เทคนิคการเขยีนหนังสอืราชการและรายงานการประชุม... ใหไ้ดจ้รงิ” รุ่นที ่5 ใหว้ทิยากรผูม้ปีระสบการณ์และมี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบังานสารบรรณโดยตรง จากส านกักฎหมายและระเบยีบกลาง ส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตร ีมา
ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจ รวมถงึเพิม่ทกัษะขา้งต้นใหผู้เ้ขา้ร่วมการอบรม กระทัง่สามารถน าความรูท้ี่
ไดร้บัจากการฝึกอบรมไปปฏบิตัไิดจ้รงิ ใหเ้กดิประโยชน์กบัตนเองและองคก์ารต่อไป  
 

วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้อง เกีย่วกบัหลกัการ รูปแบบ และวธิกีารเขยีนหนังสอืราชการ หนังสอื
โตต้อบ และรายงานการประชุม 
 2) เพื่อพฒันาทกัษะการเขยีนหนังสอืราชการ หนังสอืโต้ตอบ และรายงานการประชุม ใหส้ามารถด าเนินการ
ไดค้รบถว้น ถูกตอ้ง อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 3) เพื่อประชาสมัพนัธ์สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทาง
มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์และกจิกรรมทางวชิาการ/วชิาชพีต่างๆ ของทัง้สมาคมฯ และเครอืขา่ยฯ แก่สาธารณะ 
 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร ์
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรของหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และผูส้นใจทัว่ไป จ านวน 40 คน  



วนั เวลา และสถานท่ี 
 วนัที ่24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การเ์ดน้ และอบรมออนไลน์  Zoom Cloud Meetings 
 
วิทยากร 
 คุณพุทธิสัตย์ นามเดช ประธานที่ปรึกษาสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , อดีต
ผูอ้ านวยการส านกักฎหมายและระเบยีบกลางและ ผูต้รวจราชการส านกันายกรฐัมนตร ี

คณุวิริยะ รามสมภพ ทีป่รกึษาดา้นขอ้มลูขา่วสารของราชการ ส านกันายกรฐัมนตร ี
คุณสรศกัด์ิ ระดาเขตร ์นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง ส านักงานปลดัส านัก

นายกรฐัมนตร ี
 

หวัข้อบรรยายและก าหนดการ 
 วนัที ่24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
08.50 - 09.00 กล่าวเปิดหลกัสูตร คณุพทุธิสตัย ์นามเดช 
09.00 - 12.00  การเขียนหนังสือราชการ 

▪ รปูแบบและโครงสรา้งของหนงัสอืราชการ 
▪ การเขยีนหนงัสอืราชการตามโครงสรา้งของหนงัสอืราชการ 

คณุวิริยะ รามสมภพ 
คณุสรศกัด์ิ ระดาเขตร ์

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 16.00 การเขียนหนังสือโต้ตอบ 

▪ หลกัการเขยีนสว่นเหตุ สว่นความประสงค ์และสว่นสรุปความ 
▪ ส านวนภาษาทีใ่ชใ้นหนงัสอืโตต้อบ 

คณุพทุธิสตัย ์นามเดช 
คณุวิริยะ รามสมภพ 

 
 วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
เวลา หวัข้อบรรยาย วิทยากร 
09.00 - 12.00  การเขียนรายงานการประชุม 

▪ โครงสรา้งและรปูแบบของรายงานการประชุม 
▪ การบนัทกึเรื่องเสนอต่อทีป่ระชุม 
▪ การจดรายงานการประชุม 
▪ การรบัรองรายงานการประชุม 

คณุพทุธิสตัย ์นามเดช 
คณุสรศกัด์ิ ระดาเขตร ์

12.00-13.00 รบัประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 16.00 การฝึกปฏิบติั 

▪ แบ่งกลุ่มและฝึกปฏบิตั ิ
▪ น าเสนอผลงาน 

คณุพทุธิสตัย ์นามเดช 
คณุวิริยะ รามสมภพ 
คณุสรศกัด์ิ ระดาเขตร ์

 
 
 
 



ค่าลงทะเบียน 
 - ค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร โรงแรมมารวย การเ์ดน้ 5,000 บาท  
 - ค่าลงทะเบยีนอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 3,000 บาท 
หมายเหตุ: บุคลากรของสถาบนัเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และสถาบนัที่มคีวาม
ร่วมมอือย่างเป็นทางการ (MoU และอื่นๆ) กบัสมาคมฯ ไดร้บัสว่นลด 10% 
 - มวีุฒบิตัรให ้
 - ใบเสรจ็รบัไดท้ีโ่ต๊ะลงทะเบยีน และทางไปรษณีย ์
 - เน่ืองดว้ยมกีารระบาดของ COVID-19 การจดังานอาจปรบัเปลีย่นตามสถานการณ์ 
 
การช าระเงิน  
 ช าระเงนิโดยวธิโีอนผ่านบญัชธีนาคาร 

ช่ือบญัชี: สมาคมรฐัศาสตรแ์ห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บางเขน) เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
คุณสทุศัน์ แจโ้พธิ ์          
เบอรโ์ทร/line ID 080-597-2894  
เฟสบุ๊ค facebook.com/arm.red.94   
Email arm_nb080@hotmail.com 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมคัร โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ  
เร่ือง "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม...ให้ได้จริง” รุ่นท่ี 5 
วนัท่ี 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมมารวย การเ์ด้น และอบรมออนไลน์ 
 
รายละเอียดส่วนบุคคลของผูส้มคัร 
ขา้พเจา้ ชื่อ...................................................... นามสกุล............................................................................... 
อาย.ุ..............................................................ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุ............................................................ 
ต าแหน่ง.......................................................... สงักดั.................................................................................... 
อเีมล................................................................ โทรศพัทเ์คลื่อนที.่................................................................. 
เฟสบุ๊ค............................................................. ไลน์ไอด.ี............................................................................... 
 
มคีวามประสงคท์ีจ่ะสมคัรเขา้รบัการอบรมเชงิปฏบิตักิาร  
เรื่อง "เทคนิคการเขยีนหนงัสอืราชการและรายงานการประชุม...ใหไ้ดจ้รงิ” รุน่ที ่5 
วนัที ่24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
 
 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง "เทคนิคการเขยีนหนงัสอืราชการและรายงานการประชุม...ใหไ้ดจ้รงิ” รุน่ที ่5 
 ณ โรงแรมมารวย การเ์ดน้ 5,000 บาท  
 
 การฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารเรื่อง "เทคนิคการเขยีนหนงัสอืราชการและรายงานการประชุม...ใหไ้ดจ้รงิ” รุน่ที ่5 
 อบรม Online ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 3,000 บาท 
 
 
ขา้พเจา้ไดช้ าระเงนิ ทัง้สิน้ จ านวน .......................... บาท เพื่อเป็นค่าลงทะเบยีนเขา้ร่วมการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 
ผ่านบญัชีธนาคาร ช่ือบญัชี: สมาคมรฐัศาสตร์แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (Political Science Association of 
Kasetsart University) 
ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บางเขน) เลขท่ีบญัชี 235-2-81317-7  
 
 
 

* หรือสามารถกรอกใบสมคัรแบบออนไลน์ผ่าน QR Code 
 
 
 
 
ลงนาม .............................................................................. 
 (      ) 
        วนัที.่.....................เดอืน....................พ.ศ............... 


