
 
 
 
 

ศูนยการศึกษาตอเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จัดการอบรม 
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับสงทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนกิส” รุนท่ี 2 

  
หลักการและเหตุผล 
 

กลไกท่ีสําคัญอยางหน่ึงของการปฏิบัติงานราชการ คือ การติดตอสื่อสารระหวางหนวยงาน ซึ่งงานราชการน้ันการ
ติดตอสื่อสารจําเปนตองใชในรูปแบบท่ีเปนทางการ และเปนลายลักษณอักษร  ผูปฏิบัติงานดานธุรการหรือผูท่ีทํางานสายสนับสนุน
ท้ังการบริหารงาน งานวิชาการ ฯลฯ จําเปนตองมีความรู ความสามารถและทักษะของการทํางานสารบรรณอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสามารถเขียนหนังสือราชการ โตตอบหนังสือ บันทึกรายงาน ไดซึ่งจําเปนตองมีความเขาใจภาษาในการเขียน การเลือกใช
ถอยคํา ใหมีความเหมาะสม รวมท้ังเขาใจระเบียบงานสารบรรณ อยางถูกตอง  

ดังน้ัน เพ่ือเปนการพัฒนาบุคลากร ในดานงานสารบรรณภาครัฐ ซึ่งทุกองคกรลวนมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานน้ี ท้ังใน
ตาํแหนงงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง หรือตําแหนงงานอ่ืนท่ีตองมาปฏิบัติหนาท่ีงานสารบรรณ ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จึงไดดําเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับสงทางระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส” รุนท่ี 2 เพ่ือใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานน้ี สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับงานท่ีดําเนินการอยู และ
ปฏิ บัติ งานไดอยางถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, 2548 และ 2560 
ใหเกิดประสิทธิภาพแกหนวยงานสูงสุด 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูและเขาใจในสาระสําคัญและหลักการปฏิบัติงานตามระเบียบงานสารบรรณไดอยาง
ถูกตอง 

2. เพ่ือใหเกิดความรูและความเขาใจหลักสําคัญของการเขียนหนังสือราชการ การใชภาษาในการเขียนใหไดใจความท่ีชัดเจน  
3. เพ่ือแลกเปลีย่นประสบการณการทํางานสารบรรณของผูเขารวมการอบรม อันจะสงผลใหเกิดการเรยีนรูและสรางเปน

กลุมเครือขายผูทํางานดานงานสารบรรณ 
4. เพ่ือใหเรียนรูและเสริมสรางแบบฟอรมหนังสือตางๆ ตามแบบฟอรมท่ีไดจัดทําใหตามระเบียบงานสารบรรณ 

 

 
กลุมเปาหมาย 
 

ผูบริหารงานสารบรรณ เจาหนาท่ีงานสารบรรณ เลขานุการ เจาหนาท่ีธุรการ  ผูปฏิบัติงานและผูสนใจท่ีเก่ียวของกับงาน
สารบรรณภาครัฐ ผู ท่ี ไดรับมอบหมายใหปฏิ บัติ งานเก่ียวกับงานสารบรรณของสวนราชการ รัฐ วิสาหกิจ  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินองคการมหาชน องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
อิสระของรัฐ  
 

 
เนื้อหาวิชา 
 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดานงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

2. ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3. รูปแบบและหลักการเขียนหนังสือราชการประเภทตางๆ ตามหลักการเขียนท่ีด ี

 

 



 

ระยะเวลาในการฝกอบรม 
 

ระหวางวันท่ี  21-22  กุมภาพันธ 2563 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.  
  ณ หองมหานาค  ช้ัน 31 อาคาร 1 โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ    
วิทยากร 
 
 ผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการท่ีมีประสบการณ 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 

1. ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณภาครัฐ 
2. ผูเขารวมอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการใหมีความถูกตองตามหลักการเขียนท่ีดี 
3. ผูเขารวมอบรมสามารถนําความรูท่ีไดไปประยุตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
คาลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 คาลงทะเบียนในหลักสูตรเปน เงิน  5,500  บาท (ห าพันห ารอยบาทถวน) ราคาน้ีรวม เฉพาะคาเอกสาร  
คาอาหารกลางวัน  และอาหารวาง เทานั้น (ไมรวมคาท่ีพัก)  

 โอนเงินเขาบัญชี ช่ือบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
            สาขายอยถนนประชาอุทิศ เลขท่ี 330-1-16927-2 

 เช็คขีดครอมสั่งจาย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาท่ีเบอร 0-2470-9636 
 

หมายเหตุ :   
 

1. กรุณาสงใบสมัครกอนการชําระเงินเพ่ือสํารองท่ีน่ัง (รับสมัครจํานวนไมเกิน 80 คน) 
2. ชํ า ร ะ เ งิน ค า ล งท ะ เบี ย น ก อ น  วั น จั น ท ร ท่ี  3  กุ ม ภ า พั น ธ  2 56 3  มิ ฉ ะ น้ั น จ ะ ถื อ ว า ท า น ส ล ะ สิ ท ธ์ิ 

ในการเขารวมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี 
 
  คุณวรารักษ  วิลัย 
 ศูนยการศึกษาตอเน่ือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9630-4 โทรสาร 0-2470-9636  Email : icec@kmutt.ac.th 
  (ทุกวันจันทร-ศุกร เวลา 08.30 – 16.30 น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

 

ตารางการอบรม 

 

กาํหนดการฝึกอบรม 

“เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์” รุ่นที ่2 

ระหว่างวนัที ่21-22 กมุภาพนัธ์ 2563 

ณ ห้องมหานาค  ช้ัน 31 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ     

....................................................... 

 

วนัศุกร์ที ่21 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียนรับเอกสาร  

09.00 - 10.30 น. ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 

10.30 - 10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 - 12.00 น. ชนิดของหนงัสือภายนอก , การเสนอหนงัสือ , การจดและจดัทาํรายงาน 

 การประชุม และการลงช่ือในหนงัสือราชการ 

12.00 - 13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น.  หลกัการเขียนหนงัสือราชการ รวมถึงเทคนิคต่างๆ ในการดาํเนินการจดัทาํหนงัสือราชการ 

14.30 - 14.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

14.45 - 16.00 น.  การวเิคราะห์และโตต้อบหนงัสืออยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วนัเสาร์ที ่22 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

09.00 - 10.30 น. หลกัการในงานธุรการสารบรรณโดยเช่ือมโยงกบัระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือความ 

 รวดเร็ว โปร่งใส ทนัเวลา ในการบริหารงานสารบรรณภายในองคก์ร 

10.30 - 10.45 น.                    รับประทานอาหารวา่ง 

10.45  - 12.00 น.                    ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

12.00 - 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 - 14.30 น.                     การดาํเนินการต่อเอกสารท่ีกาํหนดชั้นความลบั 

14.30 - 14.45 น.                     รับประทานอาหารวา่ง 

14.45 - 16.00 น.                     สรุป ถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อการดาํเนินการดา้นงานสารบรรณร่วมกนั 

 

 

                                                                            -----------------------------------  

 
 
 
 



  
สํานักวจิยัและบริการวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ารับการฝึกอบรม 

ใบสมคัรเข้ารับการอบรม 

“เทคนิคการเขียนหนงัสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์”  

ระหว่างวนัที ่21-22  กมุภาพนัธ์ 2563     

ณ ห้องมหานาค  ช้ัน 31 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ                   

.............................................................................. 
 

ช่ือ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว) : .................................................................................................................................................. 

ตาํแหน่งงาน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่าย :................................................................................ 

ระยะเวลาทาํงาน : .....................ปี.............เดือน      

ช่ือหน่วยงาน : ....................................................................................................................................................................... ......... 

ทีอ่ยู่หน่วยงาน : .............................................................................................................................................................................  

การศึกษาสูงสุด : .................................................................   สาขาวชิา......................................................................................... 

สถาบันการศึกษา : ............................................................................................................................................................. ............. 

โทรศัพท์มือถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงาน : ....................................................................................           

โทรสาร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจาํกดัด้านอาหาร (ถ้าม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อ่ืนๆ........................ 

การออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นามสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงาน 

    O ช่ือ – นามสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงาน และทีอ่ยู่สํานักงาน 

 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 

วนัที.่.............................................................................. 

 

วธีิการชําระเงนิ:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบัญชี :   มจธ.  – บริการวชิาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 

หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวชิาการ 

กรุณาส่งเอกสารฉบับนีม้ายงั (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    

หมายเหตุ :  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนการชําระเงนิ เพ่ือสํารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจํานวน 80 ท่าน ) 

2. กรุณาชําระเงนิค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการชําระเงนิ วนัจนัทร์ที ่3 กมุภาพนัธ์  2563   มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ 

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี ้ได้รับการยกเว้นภาษี 

    หัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษมูีลค่าเพิม่ 7 %   

 

 

 

 

mailto:icec@kmutt.ac.th


อตัราค่าห้องพกั 

 

ห้องพกั  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   

  แบบซุพพีเรีย หอ้งพกัเด่ียว รวมอาหารเชา้ ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน 

    หอ้งพกัคู่ รวมอาหารเชา้ ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน  

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพกัและติดต่อสอบถามรายละเอยีดได้ที ่    

แผนกจองห้องพกั เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 

 

                                                 แผนทีโ่รงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพกั 

โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

หลกัสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอเิลก็ทรอนิกส์” รุ่นที ่2 

ระหว่างวนัที ่ 21-22  กุมภาพันธ์ 2563  

  ณ ห้องมหานาค  ช้ัน 31 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ    

 

ช่ือ-สกุล ของผูเ้ขา้พกั.............................................................................................................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์........................................................................................................................................................ 

วนัท่ีเขา้พกั/ออก...................................................................................................................................................... 

พกัหอ้งเด่ียว...........................................................หอ้ง                หอ้งพกัคู่....................................................หอ้ง 

ช่ือหน่วยงาน........................................................................................................................................................... 

ราคาหอ้งพกั(รวมอาหารเชา้)            ขา้ราชการ 

หอ้งพกัเด่ียว*นอนคนเดียว*     ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 

หอ้งพกัคู่*นอนสองคน*           ราคาห้องละ.......................บาท สุทธิ 

 

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดใหอ้อกในนาม.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................ 

กรุณาแฟ็กซ์รายละเอียดการจองหอ้งพกัท่ีหมายเลข 0-2628-1000 

*สาํรองห้องพกัก่อนวนัท่ีเขา้พกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 

*ถา้มีการเปล่ียนแปลงการเขา้พกักรุณาแจง้กบัทางโรงแรมฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 

*ชาํระค่าหอ้งพกัทั้งหมดเตม็จาํนวนในวนัท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมฯโดยตรง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

จุฑารัตน์ สีเมฆ 

ฝ่ายสาํรองห้องพกั โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

โทรศพัท ์0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 

โทรสาร 0-2628-1000/0-2628-1800 

E-mail : reservation@princepalace.co.th 

Website : www.princepalace.co.th 

 

 

 

mailto:reservation@princepalace.co.th

