หลักสู ตร เทคนิคการประชุม จดบ ันทึกและจ ัดทํารายงานการประชุมภาษาอ ังกฤษ

; วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ ซ

สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
หลักการและเหตุผล:
ในหน่วยงานทุกหน่วยงาน มีความจําเป็ นต ้องจัดให ้มีการประชุมทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ป็ นและไม่เป็ นทางการ โดยมีจด
ุ มุง่ หมายเพือ
่
ระดมความคิด เพือ
่ เก็บไว ้เป็ นหลักฐานอ ้างอิง ในการปฏิบต
ั งิ านว่าใครทําอะไร อย่างไร มีความคืบหน ้าอย่างไร มีการเสนออะไร มี
มติในเรือ
่ งใดว่าอย่างไร และแสดงถึงข ้อเท็จจริงเหตุผลการพิจารณาของทีป
่ ระชุม หรือแสดงถึงผลงานทีไ่ ด ้ดําเนินการมาแล ้ว
รายงานการประชุมจึงเปรียบเสมือนเป็ นเครือ
่ งมือในการติดตามงานทีไ่ ด ้รับมอบหมายว่าได ้ดําเนินการอย่างไร และเพือ
่ แจ ้งผลการ
ประชุมให ้บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องทราบ และปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ไป
ในหลักสูตรนี้จะอบรมให ้ผู ้ทีท
่ ําหน ้าทีเ่ ป็ นธุรการ หรือเลขานุการในทีป
่ ระชุม ได ้เข ้าใจบทบาท หน ้าที่ วิธก
ี ารจด และสรุปรายงาน
การประชุม ทัง้ ในรูปแบบการประชุมที่ เป็ นทัง้ International Meeting ให ้สามารถจด และสรุปเนื้อหารการประชุมได ้ครอบคลุม
ตรงประเด็น ทําให ้การประชุมนั น
้ ไม่สญ
ู เปล่า
At any departments or divisions, both formal and informal meeting are required to be held in order to brainstorm
the ideas that may be further used as references pertaining to who performs what functions, what progress a job
has done, how and what resolutions are proposed, fact and reasons for the meeting’s consideration and previous
operating results. The meeting’s minutes is like as monitoring tool to follow up how an assignment task has been
going on and to inform the meeting results to those concerned persons for further action.
This training course enables the administrative affair personnel or meeting secretaries to gain better
understanding of their role and function and how to summarize and record the meeting minutes for international
meeting format comprehensively and precisely.

ห ัวข้อการฝึ กอบรม
1. บทบาทของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องในงานประชุม Meeting-concerned persons’ role
2. คุณสมบัตแ
ิ ละหน ้าทีข
่ องเลขานุการหรือธุรการในทีป
่ ระชุม Qualification and role of administrative affair personnel
or secretary at the meeting
3. การประชุมแบบทางการ และไม่เป็ นทางการ Formal and informal meeting
4. รูปแบบของรายงานการประชุม (อังกฤษ) Type of meeting’s minutes (English)
5. การจดบันทึกการประชุม (อังกฤษ) Meeting Recording ( English)
o การจดละเอียดทุกคําพูดของผู ้เข ้าประชุม Write down all speeches of the meeting attendants
o การจดย่อเรือ
่ งเฉพาะประเด็นสําคัญหรือใจความสําคัญ Write down the syllabus or theme
o การจดสรุปสาระสําคัญของเรือ
่ งทีพ
่ จิ ารณา ความเห็น เหตุผล Summarize the essence of the topics
considered for opinion and reasons
6. หลักการเขียนรายงานการประชุม (อังกฤษ) Principles of Meeting’s Minute Writing (English)
o ใจความสําคัญ Essence
o ภาษาทีถ
่ ก
ู ต ้อง ชัดเจน Correct and clear language
o การเรียงลําดับวาระการประชุม Order of meeting agenda
o การเขียนคําพูดโต ้แย ้ง Writing an argument
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การเขียนข ้อมูลเป็ นตัวเลข จํานวนเงิน สถิต ิ Writing numbers and statistics
การเขียนเวลา การติดตาม และสถานะการดําเนินการของแต่ละวาระการประชุม Writing a period, follow-up,
and meeting status at each agenda
คําศัพท์ สํานวน ภาษาทางธุรกิจทีค
่ วรศึกษา Vocabulary, idiom, and necessary business langue
สิง่ ทีค
่ วรหลีกเลีย
่ งในการเขียนรายงานการประชุม What should avoid in writing a meeting minutes
สรุปประเด็นปั ญหาในการเขียนรายงานการประชุม และวิธก
ี ารแก ้ไขเพือ
่ พัฒนาการในการจด และสรุปรายงานการประชุม
ด ้วยภาษาอังกฤษ Summarize the issues on writing the meeting minutes and solutions for improvement on
writing down and summarizing the meeting minutes in English
ึ ษา และถามตอบ Case Study and Answer and Questions
กรณีศก
o
o

7.
8.
9.
10.

อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,800

266

(114)

3,952

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,400

238

(102)

3,536

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1 ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
่ บัญชี หจก.โปรเฟสชัน
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชือ
และแฟ็ กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
ื่ บริษัทของท่าน และชือ
่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สัง่ จ่าย หจก.โปรเฟสชัน
Partnership)
(ผูเ้ ข้าอบรมร ับผิดชอบ กรณีมค
ี า่ ธรรมเนียมการโอนข้ามจ ังหว ัด)

คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ:

ต้ องการจัดแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อ คุณอรั ญญา 086-8929330

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
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(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป

แบบฟอร์มการลงทะเบียน

เทคนิคการประชุม จดบ ันทึกและจ ัดทํารายงานการประชุมภาษาอ ังกฤษ
ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชําระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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