
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

จัดการอบรมรูปแบบออนไลน ์
หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4 

  
หลักการและเหตุผล 
 

กลไกที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนรำชกำร คือ กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำน ซึ่งงำนรำชกำรนั้นกำร
ติดต่อสื่อสำรจ ำเป็นตอ้งใช้ในรูปแบบที่เป็นทำงกำร และเป็นลำยลักษณอ์ักษร  ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรหรือผู้ที่ท ำงำนสำยสนับสนุน
ทั้งกำรบริหำรงำน งำนวิชำกำร ฯลฯ จ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะของกำรท ำงำนสำรบรรณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
รวมถึงสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำร โต้ตอบหนังสือ รำยงำนกำรประชุม รวมถึงบันทึกรำยงำนต่ำงๆ ซึ่งจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจ
ภำษำในกำรเขียน กำรเลือกใช้ถ้อยค ำ ให้มีควำมเหมำะสม รวมทั้งเข้ำใจระเบียบงำนสำรบรรณ อย่ำงถูกต้อง  

ดังนั้น เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร ในด้ำนงำนสำรบรรณภำครัฐ ซึ่งทุกองค์กรล้วนมีเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนนี้ ทั้งใน
ต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือต ำแหน่งงำนอื่นที่ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จึงได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร และกำรรับส่งทำงระบบ 
สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนนี้ สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้กับงำนที่
ด ำเนินกำรอยู่ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526, 2548 และ 2560 
ให้เกิดประสิทธิภำพแก่หน่วยงำนสูงสุด 

 
วัตถุประสงค ์
 

1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมไดม้ีควำมรู้และเข้ำใจในสำระส ำคัญและหลักกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบงำนสำรบรรณได้อย่ำง
ถูกต้อง 

2. เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจหลักส ำคัญของกำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรใช้ภำษำในกำรเขียนให้ได้ใจควำมที่ชัดเจน  
3. เพื่อแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำรท ำงำนสำรบรรณของผูเ้ข้ำร่วมกำรอบรม อันจะส่งผลให้เกิดกำรเรยีนรู้และสร้ำงเป็น

กลุ่มเครือข่ำยผู้ท ำงำนด้ำนงำนสำรบรรณ 
4. เพื่อให้เรียนรู้และเสริมสร้ำงแบบฟอร์มหนังสือต่ำงๆ ตำมแบบฟอรม์ที่ได้จัดท ำใหต้ำมระเบียบงำนสำรบรรณ 
5. ได้เรียนรู้ เทคนคิในกำรรับส่งหนงัสือ กำรเสนอหนังสือ พร้อมท้ังสำระใหม่ๆ  จำกวิทยำกร 

 

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้บริหำรงำนสำรบรรณ เจ้ำหน้ำท่ีงำนสำรบรรณ เลขำนุกำร เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร  ผู้ปฏิบัติงำนและผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงำน
สำรบรรณภำครัฐ ผู้ที่ ได้ รับมอบหมำยให้ปฏิบัติ งำนเกี่ยวกับงำนสำรบรรณของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นองค์กำรมหำชน องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำน
อิสระของรัฐ  
 

 
เนื้อหาวิชา 
 

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดำ้นงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระบบงำนสำรบรรณอเิล็กทรอนิกส ์
3. รูปแบบและหลักกำรเขียนหนังสือรำชกำรประเภทต่ำงๆ ตำมหลักกำรเขียนที่ด ี

 



 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 

ระหว่ำงวันท่ี 20-21 มกรำคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวม 12 ช่ัวโมง ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 16.00 น.   
 

รูปแบบการจัดอบรม 
 

จัดอบรมแบบออนไลน์ ผำ่นโปรแกรม Zoom Meeting โดยกำรบรรยำยให้ควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 
  และซักถำมร่วมกับวิทยำกร 
    
วิทยากร 
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจำกส่วนรำชกำรที่มีประสบกำรณ ์
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 

1. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณภำครัฐ 
2. ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำรให้มีควำมถูกต้องตำมหลักกำรเขียนที่ดี 
3. ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 

 ค่ำลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 2,500 บำท (สองพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  
 โอนเงินเข้ำบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริกำรวิชำกำร บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ  

สำขำย่อยถนนประชำอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำย “มจธ.-บริกำรวิชำกำร”แล้ว Fax ใบ Pay in มำที่เบอร์ 0-2470-9636 

 
หมายเหตุ :   

1. กรุณำส่งใบสมัครก่อนกำรช ำระเงินเพื่อส ำรองที่นั่ง (รบัสมัครจ ำนวนไม่เกิน 100 ท่ำน) 
2. ช ำระ เงินค่ ำลงทะ เบี ยนก่อน  วันจันทร์ที่  27  ธันวาคม  2564   มิ ฉะนั้ น จะถื อว่ ำท่ ำนสละสิท ธิ์ 

ในกำรเข้ำร่วมกำรอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  คุณวรำรักษ์  วิลัย 
 ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  
  โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสำร 0-2470-9636  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลำ 08.30 – 16.30 น.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 
 

ตารางการอบรม 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565   
....................................................... 

 
วันพฤหัสบดีท่ี 20 มกราคม 2565 
 
08.30 - 08.50 น. ลงทะเบียนผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting 
09.00 - 10.30 น. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ตำมอธัยำศัย) 
10.45 - 12.00 น. ชนิดของหนังสือภำยนอก , กำรเสนอหนังสือ , กำรจดและจัดท ำรำยงำน 
 กำรประชุม และกำรลงช่ือในหนังสือรำชกำร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ตำมอัธยำศัย) 
13.00 - 14.30 น.  หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร รวมถึงเทคนิคต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ตำมอธัยำศัย) 
14.45 - 16.00 น.  กำรวิเครำะห์และโต้ตอบหนังสืออย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 
 
09.00 - 10.30 น. หลักกำรในงำนธุรกำรสำรบรรณโดยเชื่อมโยงกับระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควำม 
 รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลำ ในกำรบริหำรงำนสำรบรรณภำยในองค์กร 
10.30  - 10.45 น.             พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ตำมอัธยำศัย) 
10.45 - 12.00 น. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (ตำมอัธยำศัย) 
13.00 - 14.30 น. กำรด ำเนินกำรต่อเอกสำรที่ก ำหนดชั้นควำมลับ 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (ตำมอธัยำศัย) 
14.45 - 16.00 น. สรุป ถำม-ตอบ และแลกเปลีย่นควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนงำนสำรบรรณร่วมกัน 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 4 
ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565  

 
  
 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ......................................................................................................................................... 
ต าแหน่งงาน : ................................................................................แผนก/ฝ่าย :....................................................................... 
ระยะเวลาท างาน : .................................ปี.........................................เดือน      
ชื่อหน่วยงาน : ............................................................................................................................................................................ 
ที่อยู่หน่วยงาน : 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ : ................................................................โทรศัพท์หน่วยงาน : ...................................................................... 
โทรสาร : ................................................................................E-mail: ...................................................................................... 
การศึกษาสูงสุด : ....................................................................สาขาวิชา.................................................................................... 
สถาบันการศึกษา : .....................................................................................................................................................................    
ข้อจ ากัดด้านอาหาร (ถ้ามี) :  O มังสวิรัติ  O มุสลิม  O อื่นๆ.............................................................. 
(อบรมออนไลน์ ไม่ต้องระบุ) 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกลุผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู ่ O ชื่อ – นามสกลุผู้สมัคร ชื่อหนว่ยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที.่.............................................................................. 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย ์ เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ 
หรือแคชเชยีร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ 
กรุณาส่งเอกสารฉบบัน้ีมายัง (เจ้าหน้าที่)  ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ.   

โทรศัพท์ 0-2470-9630-4   โดยทาง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636    
หมายเหต ุ:  

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบยีนน้ี ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ านวน 100 ท่าน ) 
2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและสง่หลักฐานการช าระเงิน วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564  มิเช่นน้ันจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์

3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดังนัน้ ค่าลงทะเบยีนการฝึกอบรมน้ี ได้รบัการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 3 %  และภาษีมลูค่าเพิ่ม 7 %  
4. ทางหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ไฟล์วีดีโอที่บันทึกระหว่างการฝึกอบรม  
   (ไม่มีการจัดการส่งไฟล์วีดีโอหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม) 
5. กรณีที่ผู้สมัครไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิในการเลื่อน/ยกเลิก 



 
 

แบบฟอร์มที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและเอกสารประกอบการอบรม 
 
ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว) : ............................................................................................................................ 
ที่อยูใ่นการจัดส่งใบเสร็จรับเงนิและเอกสารประกอบการอบรม : 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................ 

 
 

 
 


