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พรอ้มรบัวุฒิบตัรทุกท่ีนั่ง 

หลักสูตร เทคนิคการบันทึกและ หลักการเขียนรายงานการประชุม  
 

วันจนัทรท์ี่ 30  พฤษภาคม  2565  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20   ใกล้ BTS อโศก กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร  : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) 
 

 

 

  

 

 

 
 

สมัคร  3 เข้าฟรี + 1 ท่านทันท ี!!! 

หลักการและเหตุผล 

การร่วมประชุมกนัเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลและความคิดเห็น รวมทั้งแกปั้ญหาและตดัสินใจร่วมกนั 
การประชุมจะเกิดผล ก็ตอ้งมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบนัทึกส่ิงต่างๆ ท่ีไดต้กลงกนัในท่ีประชุมและส่งใหก้บั
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด เพื่อกนัลืมและเตือนวา่ ใครจะตอ้งท าอะไรใหแ้ลว้เสร็จตามท่ีไดรั้บมอบหมายไป 
 

การจะเขียนรายงานการประชุมไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิผลนั้น ตอ้งอาศยัทกัษะการฟังอยา่ง
ตั้งใจ การสรุปจบัประเด็นส าคญัในแต่ละหวัขอ้ หรือวาระท่ีมีการพูดคุยกนั และการถ่ายทอดประเด็นส าคญัเหล่านั้น
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งถูกตอ้งและกระชบั ถา้ปราศจากทกัษะในเร่ืองเหล่าน้ีหรือมีบางทกัษะเท่านั้น อาจท าให้ไม่
อยากเขียนรายงานการประชุม 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อฝึกทกัษะในการฟังจบัประเด็น และสรุปสาระส าคญัในการประชุมไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ชดัเจน กระชบัและตรง 
ประเด็น 
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2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจถึงความส าคญั และประโยชน์ของการเขียนรายงานการประชุม 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจหลกัในการจดัท าวาระการประชุม 
4. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและเทคนิคของการเขียนรายงาน 
การประชุมท่ีถูกตอ้ง 
5. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บจากการอบรมไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 
หัวข้อการอบรม    
1. วงจรการบริหาร “การประชุม” ท่ีมีประสิทธิผล (Effective Cycle of “Meeting Administration Management) 
2. บทบาทหนา้ท่ีของผูจ้ดบนัทึก (Minutes’ taker duty) 
3. ทกัษะการจดบนัทึก (Powerful techniques for minute taking) 
4. หลกัการในการจดัท า “วาระการประชุม” (Preparation of  effective “Agenda”) 
5. หลกัการในการจดัท า “รายงานการประชุม” (Producing  Informative “Minutes of Meeting”) 
6. กรณีฝึกปฏิบติั (Group Case Study Exercises) “Agenda” and “Minutes of Meeting” 
7. การน าเสนอผลงานกลุ่ม (Group Presentation) 
8. ประเมินผล (Key points evaluation & correction) 
9. สรุป ค าถาม – ค าตอบ (Q & A and wrap- up) 
 
รปูแบบการอบรม 

บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มยอ่ยฝึกปฏิบติั และ Learning Games การน าเสนอผลงานหนา้
หอ้งฝึกอบรม 
 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
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รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 
ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    คณุธนนันท์     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 
 
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 

hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter   (ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจงัหวดั)  

 
 
 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลกิก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

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

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

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการน าเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่าน 
 

 

ท่ีอยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 

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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