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พร้อมรับวุฒิบตั รทุกที่น่งั
หลักสู ตร เทคนิคการบันทึกและ หลักการเขียนรายงานการประชุม
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Novotel Bangkok Hotel ซอยสุ ขุมวิท 20 ใกล้ BTS อโศก กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรดีเด่ น ประจาปี 2560 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สมัคร 3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!!
หลักการและเหตุผ ล
การร่ วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสิ นใจร่ วมกัน
การประชุมจะเกิดผล ก็ตอ้ งมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่ งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมและส่ งให้กบั
ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อกันลืมและเตือนว่า ใครจะต้องทาอะไรให้แล้วเสร็ จตามที่ได้รับมอบหมายไป
การจะเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และมีประสิ ทธิผลนั้น ต้องอาศัยทักษะการฟังอย่าง
ตั้งใจ การสรุ ปจับประเด็นสาคัญในแต่ละหัวข้อ หรื อวาระที่มีการพูดคุยกัน และการถ่ายทอดประเด็นสาคัญเหล่านั้น
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างถูกต้องและกระชับ ถ้าปราศจากทักษะในเรื่ องเหล่านี้ หรื อมีบางทักษะเท่านั้น อาจทาให้ไม่
อยากเขียนรายงานการประชุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึ กทักษะในการฟังจับประเด็น และสรุ ปสาระสาคัญในการประชุมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับและตรง
ประเด็น
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2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจถึงความสาคัญ และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจหลักในการจัดทาวาระการประชุม
4. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรู ปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน
การประชุมที่ถูกต้อง
5. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
หัวข้อการอบรม
1. วงจรการบริ หาร “การประชุม” ที่มีประสิ ทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management)
2. บทบาทหน้าที่ของผูจ้ ดบันทึก (Minutes’ taker duty)
3. ทักษะการจดบันทึก (Powerful techniques for minute taking)
4. หลักการในการจัดทา “วาระการประชุม” (Preparation of effective “Agenda”)
5. หลักการในการจัดทา “รายงานการประชุม” (Producing Informative “Minutes of Meeting”)
6. กรณีฝึกปฏิบตั ิ (Group Case Study Exercises) “Agenda” and “Minutes of Meeting”
7. การนาเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation)
8. ประเมินผล (Key points evaluation & correction)
9. สรุ ป คาถาม – คาตอบ (Q & A and wrap- up)
รูปแบบการอบรม
บรรยายสรุ ป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึ กปฏิบตั ิ และ Learning Games การนาเสนอผลงานหน้า
ห้องฝึ กอบรม

ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้ าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

11,700

819

351

12,168
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รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com ,jiw473@gmail.com
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter (ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่ )
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 010 5555 113 021
การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษัท ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้ โอกาสในการนาเสนอ และหวังเป็ นอย่ างยิ่งในการให้ บริ การ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในองค์ กรของท่ าน
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