
     
  
  

 
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จัดการอบรม 

หลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ”  
  
หลักการและเหตุผล 
 

การท างานในปัจจุบันจะต้องใช้การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ  รับทราบความคิดเห็น  แก้ไขปัญหาต่างๆ  และในระหว่าง
การประชุมจะต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่อภิปรายในท่ีประชุม  ซึ่งโดยทั่วไปเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ  หรือ
มอบหมายให้ผู้หนึ่งผู้ใดท าหน้าที่ดังกล่าว  การบันทึกการประชุมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับใช้ในการอ้างอิงหรือใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน  ผู้จดบันทึกการประชุมจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประชุมเป็นอย่างดี  สามารถจดจ าผู้เข้า ร่วมประชุมได้  
เนื่องจากจะช่วยท าให้บันทึกการประชุมได้อย่างไม่ผิดพลาด   นอกจากนั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ผู้จดบันทึกการประชุม
ต้องมีสมาธิในการท างานสูง  เพราะการประชุมมักด าเนินต่อเนื่องไปโดยตลอด  และมีการถกเถียงหรืออภิปรายใช้เวลานาน  ถึงจะ
สรุปเป็นมติได้  จึงต้องอาศัยการติดตามอย่างตั้งใจ  หากผู้ท าหน้าที่จดบันทึกขาดสมาธิ  จะท าให้บันทึกข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนหรือ
อาจคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง  ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติงานได้ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร ในการรับผิดชอบงานด้านนี้ ซึ่งทุกองค์กรล้วนมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ทั้งใน
ต าแหน่งงานที่รับผิดชอบโดยตรง หรือต าแหน่งงานอื่นที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการใช้ภาษาและการจดรายงานการประชุมเชิงบูรณาการ” 
เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านนี้ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ด าเนินการอยู่ และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่หน่วยงานสูงสุด 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจสาระส าคัญของระเบียบงานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการจดัท ารายงาน 

การประชุม 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจหลักการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประชุม 
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีวามรูค้วามเข้าใจเทคนิค วิธีการใช้ภาษาอยา่งเหมาะสมในการจดรายงานการประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
กลุ่มเป้าหมาย 

เลขานุการ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ปฏบิัติงานและผู้สนใจที่เกีย่วข้อง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน รัฐวสิาหกิจ  
องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
หน่วยงานอิสระของรัฐ  

เนื้อหาวิชา 
            1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจดรายงานการประชุม 
 2. หลักการ รูปแบบ และการใช้ภาษาในการเขียนระเบียบวาระการประชุม และการจดรายงานการประชุม โดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัติและการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
 
 



 
 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
ระหว่างวันที ่26 - 27 เมษายน  2561 (รวมระยะเวลา 2 วัน)  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น.  

  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ช้ัน 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ    
 

วิทยากร 
1. อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  

อดีตรองคณบดีฝา่ยวิชาการ, อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ,์ กรรมการคัดเลือกหนังสือรางวัลสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี พ.ศ.2558 
การศึกษา: ภาษาไทย (อม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2. ดร. เจด็จ คชฤทธิ์  
อาจารย์พิเศษและนักวิชาการอสิระ  
การศึกษา: ไทยศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยบรูพา 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารึก สงวนพงษ์  
ข้าราชการบ านาญ 
การศึกษา: จารึกตะวันออก (ศศ.ม.)  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการใช้ภาษาที่ดีและถูกต้องเหมาะสม 
2. ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจในหลักการต่างๆ ในการจัดท ารายงานการประชุม  
3. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 

ค่าลงทะเบียน 

 ค่าลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ราคานี้รวม เฉพาะค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวัน  และ
อาหารว่าง เท่านั้น (ไม่รวมค่าท่ีพัก)  

 โอนเงินเข้าบัญชี ช่ือบัญชี มจธ.-บริการวิชาการ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  
            สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ เลขท่ี 330-1-16927-2 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่าย “มจธ.-บริการวิชาการ”และ Fax ใบ Pay in มาที่เบอร์ 0-2427-9633 
 

หมายเหตุ :   
1. กรุณาส่งใบสมัครก่อนการช าระเงินเพื่อส ารองที่น่ัง (รับสมัครจ านวนไม่เกิน 100 คน) 
2. ช า ร ะ เ งิ น ค่ า ล งท ะ เบี ย น ก่ อ น  วั น จั น ท ร์ ที่  9  เม ษ า ย น  2 5 6 1  มิ ฉ ะ นั้ น จ ะ ถื อ ว่ า ท่ า น ส ล ะ สิ ท ธิ์ 

ในการเข้าร่วมการอบรม 
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
  คุณวรารักษ์  วิลัย 
 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
  โทร. 0-2470-9631  โทรสาร. 0-2427-9633  
  (ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
 
 

 



 
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 
 

ตำรำงกำรอบรม 

 
ก ำหนดกำรฝึกอบรม 

“เทคนิคกำรใช้ภำษำและกำรจดรำยงำนกำรประชุมเชิงบูรณำกำร”  
ระหว่ำงวนัที ่26-27 เมษำยน 2561  

ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ช้ัน 11 อำคำร 1 โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ    
....................................................... 

 
วนัพฤหัสบดทีี ่ 26  เมษำยน 2561 
 
08.30 น. - 09.00 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร 
09.00 น - 10.30 น.   ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548  
    ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายงานการประชุม 
10.30 น. - 10.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง   
10.45 น. – 12.00 น.   รูปแบบและวธีิการจดรายงานการประชุม 
12.00 น. – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 น. – 14.30 น.  การเขียนระเบียบวาระการประชุม 
14.30 น. – 14.45 น.  พกัรับประทานอาหารวา่ง 
14.45 น. – 16.00 น. หลกัการจดรายงานการประชุมท่ีดี : ตวัอยา่งและการวเิคราะห์เพ่ือการประยกุตใ์ช ้
 

 เน้นบรรยายและแลกเปลีย่นประสบการณ์   
    
วนัศุกร์ที ่27 เมษำยน 2561 
 
09.00 - 10.30 น.                    เทคนิคการจดรายงานการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ   
10.30 - 10.45 น.                     รับประทานอาหารวา่ง 
10.45  - 12.00 น.                    ฝึกทกัษะการจดรายงานการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ (วธีิท่ี 1) 
12.00 - 13.00 น.                     รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.30 น.                     ฝึกทกัษะการจดรายงานการประชุมอยา่งมีประสิทธิภาพ (วธีิท่ี 2)  

14.30 - 14.45 น.                     รับประทานอาหารวา่ง 

14.45 - 16.00 น.                     วเิคราะห์ผลงานจากการฝึกทกัษะและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เน้นฝึกทกัษะและแลกเปลีย่นความคดิเห็นเพือ่การประยกุต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
                                                         -----------------------------------  
 
 
 



  
ส ำนักวจิยัและบริกำรวทิยำศำสตร์ 

และเทคโนโลย ี

 

ใบสมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรม 

ใบสมคัรเข้ำรับกำรอบรม 
“เทคนิคกำรใช้ภำษำและกำรจดรำยงำนกำรประชุมเชิงบูรณำกำร”  

ระหว่ำงวนัที ่26-27 เมษำยน 2561   
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 3 ช้ัน 11 อำคำร 1 โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ    

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

ช่ือ-นำมสกลุ (นำย/นำง/นำงสำว) : .................................................................................................................................................. 
ต ำแหน่งงำน : ...........................................................................   แผนก/ฝ่ำย :................................................................................ 
ระยะเวลำท ำงำน : .....................ปี.............เดือน      
ช่ือหน่วยงำน : ................................................................................................................................................................................ 
ทีอ่ยู่หน่วยงำน : ............................................................................................................................................................................. 
กำรศึกษำสูงสุด : .................................................................   สำขำวชิำ......................................................................................... 
สถำบันกำรศึกษำ : .......................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์มอืถือ : .....................................................  โทรศัพท์หน่วยงำน : ....................................................................................           
โทรสำร : .................................................................   E-mail: ........................................................................................................ 

ข้อจ ำกดัด้ำนอำหำร (ถ้ำม)ี :  O มงัสวรัิต ิ O มุสลมิ  O อืน่ๆ........................ 
กำรออกใบเสร็จรับเงนิ :  O ช่ือ-นำมสกลุผู้สมคัร  O ช่ือ-นำมสกลุผู้สมคัรและช่ือหน่วยงำน 
    O ช่ือ – นำมสกลุผู้สมคัร ช่ือหน่วยงำน และทีอ่ยู่ส ำนักงำน 
 

ลงช่ือ...............................................................................ผู้สมคัร 
วนัที.่.............................................................................. 

 
วธีิกำรช ำระเงนิ:   

กรุณำโอนเงนิเข้ำบัญชี :   มจธ.  – บริกำรวชิำกำร  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2    
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน)  สำขำย่อย ถนนประชำอุทิศ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  ส่ังจ่ำยในนำม         มจธ.  – บริกำรวชิำกำร 
กรุณำส่งเอกสำรฉบับนีม้ำยงั (เจ้ำหน้ำที่)  ศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่อง มจธ.   
โทรศัพท์ 0-2470-9630   โดยทำง  E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสำร 0-2427-9633    

หมำยเหตุ :  
1. กรุณำส่งแบบลงทะเบียนนี ้ก่อนกำรช ำระเงนิ เพือ่ส ำรองที่นั่ง (รับสมัครเพียงจ ำนวน 100 ท่ำน ) 

2. กรุณำช ำระเงนิค่ำลงทะเบียนและส่งหลกัฐำนกำรช ำระเงนิ วันจันทร์ที่ 9  เมษายน  2561   มิเช่นนั้นจะถือว่ำท่ำนสละสิทธิ์ 
3. มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบุรี เป็นหน่วยงำนรำชกำร ดงันั้น ค่ำลงทะเบียนกำรฝึกอบรมนี ้ได้รับกำรยกเว้นภำษี 
หัก ณ ที่จ่ำย     3 % และภำษมูีลค่ำเพิม่ 7 %   
 
 
 
 



 
 
อตัรำค่ำห้องพกั 
 
ห้องพกั  โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ   
  แบบซุพพีเรีย หอ้งพกัเด่ียว รวมอาหารเชา้ ราคา 1,400.-บาท สุทธิ / คืน 
    หอ้งพกัคู่ รวมอาหารเชา้ ราคา 1,600.-บาท สุทธิ / คืน  
ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถจองห้องพกัและติดต่อสอบถำมรำยละเอยีดได้ที่     
แผนกจองห้องพกั เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 
 

                                                 แผนทีโ่รงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำคกรุงเทพ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แบบฟอร์มตอบรับการจองหอ้งพกั 
โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค 

 
 

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 
*ส ารองห้องพกัก่อนวนัท่ีเขา้พกัล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั 
*ถา้มีการเปล่ียนแปลงการเขา้พกักรุณาแจง้กบัทางโรงแรมฯล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนั 
*ช าระค่าหอ้งพกัทั้งหมดเตม็จ านวนในวนัท่ีเขา้พกัท่ีโรงแรมฯโดยตรง 
 
ขอแสดงความนบัถือ 
จุฑารัตน์ สีเมฆ 
ฝ่ายส ารองห้องพกั 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

