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เทคนิคการบนัทึกและการจดัท ารายงานการประชุม 

วันท่ี  13 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS พร้อมพงษ์   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

 

พิเศษ ช าระก่อนวนัท่ี  3 กุมภาพนัธ ์63  ลดเหลือท่านละ 3,500 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

 

วิทยากร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ 
วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่่ น) 
ปัจจุบนั : วิทยากรรับเชิญ จากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน   
ผู้คร ่าหวอดในวงการเลขานุการมากกว่า 30 ปี   ในองค์กรช้ันน า   

เช่น ปูนซิเมนต์ไทย เบอร์ลี่ยคุเกอร์ Esso Standard  บมจ.อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย 
หลักสูตรท่ีเช่ียวชาญ : เลขานุการมืออาชีพ การบริหารระบบเอกสาร การบริหารงานประชุม 

ทักษะการส่ือสารด้านการเขียน การพัฒนาบุคลิกภาพ  เป็นต้น 
 

หลักการและเหตุผล 
 ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจ าเป็นต้องจัดให้มีการประชุมท้ังในรูปแบบท่ีเป็นและไม่เป็น
ทางการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือระดมความคิด เพ่ือเกบ็ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ในการปฏิบัติงานว่าใครท า
อะไร อย่างไร มีความคืบหน้าอย่างไร มีการเสนออะไร มีมติในเร่ืองใดว่าอย่างไร และแสดงถึง
ข้อเทจ็จริงเหตุผลการพิจารณาของท่ีประชุม หรือแสดงถึงผลงานท่ีได้ด าเนินการมาแล้ว รายงานการ
ประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็นเคร่ืองมือในการติดตามงานท่ีได้รับมอบหมายว่าได้ด าเนินการอย่างไร และ
เพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลท่ีเกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติต่อไป  
           ในหลักสูตรนีจ้ะอบรมให้ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเป็นธุรการ admin หรือเลขานุการในท่ีประชุม ได้เข้าใจ
บทบาท หน้าท่ี วิธีการจด และสรุปรายงานการประชุม ท้ังในรูปแบบการประชุมท่ี เป็นท้ัง International 
Meeting และ Local Meeting ให้สามารถจด และสรุปเนือ้หารการประชุมได้ครอบคลมุ ตรงประเดน็ ท า
ให้การประชุมนั้นไม่สูญเปล่า 
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หัวข้อการอบรม 

1. บทบาทของผู้ ท่ีเกี่ยวข้องในงานประชุม  Meeting-concerned persons’ role  
2. คุณสมบัติและหน้าท่ีของเลขานุการหรือธุรการในท่ีประชุม  (Qualification and role of administrative affair 

personnel or secretary at the meeting 
3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็นทางการ Formal and informal meeting  
4. รูปแบบของรายงานการประชุม (ท้ังไทย และอังกฤษ) Type of meeting’s minutes (Both Thai and English) 
5. การจดบันทึกการประชุม (ท้ังไทย และอังกฤษ) Meeting Recording (Both Thai and English)  

- การจดละเอียดทุกค าพูดของผู้ เข้าประชุม Write down all speeches of the meeting attendants  
- การจดย่อเร่ืองเฉพาะประเดน็ส าคัญหรือใจความส าคัญ Write down the syllabus or theme 
- การจดสรุปสาระส าคัญของเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็น เหตุผล Summarize the essence of the topics 

considered for opinion and reasons  
6. หลักการเขียนรายงานการประชุม (ท้ังไทย และอังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing (Both Thai 

and English)  
- ใจความส าคัญ Essence  
- ภาษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน Correct and clear language 
- การเรียงล าดับวาระการประชุม Order of meeting agenda  
- การเขียนค าพดูโต้แย้ง Writing an argument  
- การเขียนข้อมูลเป็นตัวเลข จ านวนเงิน สถิติ Writing numbers and statistics  
- การเขียนเวลา การติดตาม และสถานการณ์ด าเนินการของแต่ละวาระการประชุม Writing a period, 

follow-up, and meeting status at each agenda  
7. ค าศัพท์ส านวน ภาษาทางธุรกิจท่ีควรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue 
8. ส่ิงท่ีควรหลีกเลี่ยงในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes 
9. สรุปประเดน็ปัญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธีการแก้ไขเพ่ือพัฒนาการในการจด และสรุป

รายงานการประชุมท้ังไทยและ อังกฤษ Summarize the issues on writing the meeting minutes and solutions 
for improvement on writing down and summarizing the meeting minutes in Thai and English  

10. กรณีศึกษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions  
11. การน าเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation) 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

ช าระก่อนวนัที่ 3 ก.พ. 63 3,500 245 105 3,640 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter 
คุณพลอย 089 773 7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,   www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : hrdzenter@gmail.com, Line : 

hrdzenter  

(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันท ี   
 

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  (ส านักงานใหญ่) 

เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 
เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี  010 5555 113 021 
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