
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสอืราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 5 
  
หลักการและเหตุผล 
 

กลไกที่ส ำคัญอย่ำงหน่ึงของกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณได้ดีจ ำเป็นต้องรู้งำนธุรกำร กำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำง
หน่วยงำน ซ่ึงงำนรำชกำรน้ัน กำรติดต่อสื่อสำรจ ำเป็นต้องใช้ในรูปแบบที่เป็นทำงกำร และเป็นลำยลักษณ์อักษร  
ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนธุรกำรหรือผู้ที่ท ำงำนสำยสนับสนุนทั้งกำรบริหำรงำน งำนวิชำกำร ฯลฯ จ ำ เป็นต้องมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทักษะและเทคนิคของกำรท ำงำนสำรบรรณอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมถึงสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำร 
โต้ตอบหนังสือ จดรำยงำนกำรประชุม รวมถึงบันทึกรำยงำนต่ำงๆ ซ่ึงจ ำเป็นต้องมีควำมเข้ำใจภำษำในกำรเขียน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำษำไทย กำรเลือกใช้ถ้อยค ำ ให้มีควำมเหมำะสม รวมทั้งเข้ำใจระเบียบงำนสำรบรรณ อย่ำงถูกต้อง  

ดังน้ัน เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกร ในด้ำนงำนสำรบรรณภำครัฐ ซ่ึงทุกองค์กรล้วนมีเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนด้ำนน้ี  
ทั้งในต ำแหน่งงำนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือต ำแหน่งงำนอ่ืนที่ต้องมำปฏิบัติหน้ำที่งำนสำรบรรณ ศูนย์กำรศึกษำต่อเน่ือง 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จึงได้ด ำเนินกำรจัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร และ 
กำรรับส่งทำงระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 5 เพื่อให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนน้ี สำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้
กับงำนที่ด ำเนินกำรอยู่ และปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เกิดประสิทธิภำพแก่หน่วยงำนสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพื่อให้ผู้เขำ้รับกำรอบรมได้มีควำมรู้และเข้ำใจ ในสำระส ำคัญและหลักกำรปฏิบตัิงำนตำมระเบยีบงำนสำรบรรณ 
ได้อย่ำงถูกต้อง 

2. เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจ หลักส ำคัญของกำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรใช้ภำษำในกำรเขยีนให้ได้
ใจควำมที่ชดัเจน  

3. เพื่อแลกเปลีย่นประสบกำรณ์กำรท ำงำนสำรบรรณของผู้เขำ้ร่วมกำรอบรม อันจะส่งผลใหเ้กิดกำรเรียนรู้และ
สร้ำงเป็นกลุ่มเครือข่ำยผู้ท ำงำนด้ำนงำนสำรบรรณ 

4. เพื่อให้เรียนรู้และเสริมสร้ำงแบบฟอร์มหนังสือตำ่งๆ ตำมแบบฟอร์มที่ได้จัดท ำใหต้ำมระเบยีบงำนสำรบรรณ 
5. เพื่อได้เรียนรู้เทคนิคในกำรรับสง่หนังสือ กำรเสนอหนังสือ พร้อมทั้งสำระใหม่ๆ จำกวิทยำกร 

 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ผู้บริหำรงำนสำรบรรณ เจ้ำหน้ำที่งำนสำรบรรณ เลขำนุกำร เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  ผู้ปฏิบัติงำนและผู้สนใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กับงำนสำรบรรณภำครัฐ ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนเก่ียวกับงำนสำรบรรณของส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
หน่วยงำนอิสระของรัฐ  
 
 
 
 

 



 
เน้ือหาวิชา 
 

1. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ำนงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
2. ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
3. รูปแบบและหลักกำรเขียนหนังสือรำชกำรประเภทต่ำงๆ ตำมหลกักำรเขียนทีด่ี  

 
ระยะเวลาในการฝกึอบรม 
 

ระหว่ำงวันที่ 15-16 ธันวำคม 2565 (2 วัน) วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง ตัง้แต่เวลำ 09.00 - 16.00 น.  
ณ ห้องพำเลซ 2 ชั้น 14 อำคำร 1 โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค กรุงเทพฯ  
 

วิทยากร 
 
 ผู้ทรงคุณวฒุิจำกส่วนรำชกำรที่มีประสบกำรณ์  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องในกำรปฏิบัติงำนด้ำนงำนสำรบรรณภำครัฐ 
2. ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถเขียนหนังสือรำชกำรให้มีควำมถูกต้องตำมหลักกำรเขียนที่ดี 
3. ผู้เข้ำร่วมอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตร 
 

 ค่ำลงทะเบียนในหลักสูตรเป็นเงิน 5,500 บำท (ห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  
 โอนเงินเข้ำบัญชี ชื่อบัญชี มจธ.-บริกำรวิชำกำร บัญชีออมทรัพย์ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ  

สำขำย่อยถนนประชำอุทิศ เลขที่ 330-1-16927-2 
 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ำย “มจธ.-บริกำรวิชำกำร” 

 
หมายเหตุ :   
 

1. กรุณำส่งใบสมคัรก่อนกำรช ำระเงินเพื่อส ำรองที่น่ัง (รับสมคัรจ ำนวนไม่เกิน 60 ท่ำน) 
2. ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนก่อน วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565  มิฉะน้ันจะถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิ 

และส่งหลักฐำนกำรช ำระค่ำลงทะเบยีนได้ ทำง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสำร 0-2470-9636    
 

สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
 คุณวรำรักษ์  วิลัย 
 ศูนย์กำรศึกษำต่อเน่ือง 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 

“เทคนคิการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565   

ณ ห้องพาเลซ 2 ช้ัน 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
 
 

วันพฤหัสบดทีี่ 15 ธันวาคม 2565 
 
09.00 - 10.30 น. ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
10.30 - 10.45 น.  พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ชนิดของหนังสือภำยนอก , กำรเสนอหนังสือ , กำรจดและจัดท ำรำยงำน 
 กำรประชุม และกำรลงชื่อในหนังสือรำชกำร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 - 14.30 น. หลักกำรเขียนหนังสือรำชกำร รวมถึงเทคนิคต่ำงๆ ในกำรด ำเนินกำรจัดท ำหนังสือรำชกำร 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14.45 - 16.00 น.  กำรวิเครำะห์และโต้ตอบหนังสืออย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วันศุกรท์ี่ 16 ธันวาคม 2565 
 
09.00 - 10.30 น. หลักกำรในงำนธุรกำรสำรบรรณโดยเชื่อมโยงกับระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อควำม 
 รวดเร็ว โปร่งใส ทันเวลำ ในกำรบริหำรงำนสำรบรรณภำยในองค์กร 
10.30  - 10.45 น.             พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 - 14.30 น. กำรด ำเนินกำรต่อเอกสำรที่ก ำหนดชั้นควำมลับ 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง  
14.45 - 16.00 น. สรุป ถำม-ตอบ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อกำรด ำเนินกำรด้ำนงำนสำรบรรณร่วมกัน 
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ส านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝกึอบรม 

(Application Form) 

หลักสูตร “เทคนคิการเขียนหนังสือราชการ และการรับส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 5 
ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2565  

           ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ 
  

 

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.............................................................. 
 
การออกใบเสร็จรับเงิน :  O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร O ชื่อ - นามสกุลผู้สมัคร และชื่อหน่วยงาน 

O ชื่อหน่วยงานและที่อยู่ O ชื่อ – นามสกุลผู้สมัคร ชื่อหน่วยงาน และที่อยู่ 
     
 

ลงชื่อ...............................................................................ผู้สมัคร 
วันที่........................................................... .................... 

 
วิธีการช าระเงิน:   

กรุณาโอนเงนิเข้าบญัชี : มจธ.  – บริการวิชาการ  บญัชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2      
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทศิ 
หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม         มจธ.  – บริการวิชาการ  
 

หมายเหตุ :  
 

1. กรุณาส่งแบบลงทะเบียนนี้ ก่อนการช าระเงิน เพื่อส ารองที่นั่ง (รับสมคัรเพียงจ านวน 60 ท่าน ) 

   ช่องทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th  โทรสาร 0-2470-9636    

2. กรุณาช าระเงินค่าลงทะเบียนและส่งหลกัฐานการช าระเงิน วันอังคารท่ี 6 ธันวาคม 2565  มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ ์

   และส่งหลักฐานการช าระค่าลงทะเบียนได้ ทาง E-mail : icec@kmutt.ac.th โทรสาร 0-2470-9636       
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นหน่วยงานราชการ ดงันั้น ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมนี้ ได้รับการยกเว้น 
   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  และภาษีมูลคา่เพิ่ม 7 %  
4. กรณีที่ผู้สมคัรไมค่รบตามจ านวนที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน/ยกเลิก 
 



อัตราค่าห้องพัก 
 
ห้องพัก  โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ   
  แบบซุพพีเรีย ห้องพกัเดี่ยว รวมอำหำรเช้ำ รำคำ 1,400.-บำท สุทธิ / คืน 
    ห้องพกัคู ่ รวมอำหำรเช้ำ รำคำ 1,600.-บำท สุทธิ / คืน  
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจองห้องพักและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี     
แผนกจองห้องพัก เบอร์โทร 0-2628-1111 ต่อ 1342, 1343 
 

แผนที่โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาคกรุงเทพ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มตอบรับการจองห้องพัก 
โรงแรมปรนิซ์พาเลซ มหานาค 

หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และการรับสง่ทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นท่ี 5 
ระหว่างวันท่ี 15-16 ธันวาคม 2565  

           ณ ห้องพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  
 
 

ช่ือ-สกุล ของผู้เข้ำพัก................................................................................................................ .............................. 
เบอร์โทรศัพท์....................................................................................... .................................................................. 
วันที่เข้ำพัก/ออก............................................................................................................ .......................................... 
พักห้องเดี่ยว...........................................................ห้อง                ห้องพักคู่............................................ ........
ห้อง 
ช่ือหน่วยงำน.......................................................................................................... ................................................. 
รำคำห้องพัก(รวมอำหำรเช้ำ)            ข้ำรำชกำร 
ห้องพกัเดี่ยว*นอนคนเดียว*     รำคำห้องละ.......................บำท สุทธิ 
ห้องพกัคู่*นอนสองคน*           รำคำห้องละ.......................บำท สุทธิ 
 
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดให้ออกในนำม............................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
กรุณำแฟ็กซร์ำยละเอียดกำรจองห้องพกัทีห่มำยเลข 0-2628-1000 
*ส ำรองห้องพักก่อนวันที่เข้ำพักล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
*ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรเข้ำพักกรุณำแจง้กับทำงโรงแรมฯล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 3 วัน 
*ช ำระค่ำห้องพกัทั้งหมดเต็มจ ำนวนในวันที่เข้ำพักที่โรงแรมฯโดยตรง 
 
ขอแสดงควำมนับถือ 
จุฑำรัตน์ สเีมฆ 
ฝ่ำยส ำรองห้องพัก โรงแรมปรินซ์พำเลซ มหำนำค 
โทรศัพท์ 0-2628-1111 ต่อ 1340/1342/1343 
โทรสำร 0-2628-1000/0-2628-1800 
E-mail : reservation@princepalace.co.th 
Website : www.princepalace.co.th 
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