
 

 

Online Training 

หลกัสตูร เทคนคิการบนัทกึและหลกัการเขยีนรายงานการประชุมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วนัที ่11 พฤศจกิายน 2564 

เวลา 09.00-16.00  

หลักการและเหตุผล 

 “เหตผุลทีก่ารเขยีนยากน ัน้ เป็นเพราะการเขยีนไมใ่ชว่า่จะแคเ่ขยีนเฉย ๆ แตจ่ะตอ้งเขยีน

โดยมวีตัถปุระสงค ์เพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจและการโนม้นา้วใหผู้อ้า่นมายงัทศิทางทีเ่ราตอ้งการได”้ 

ประโยคนีม้ผีูรู้ไ้ดก้ลา่วไวเ้กีย่วกับการเขยีน   การเขยีนเป็นการสือ่สารอยา่งหนึง่ในการท างาน   ทักษะของ

การเขยีนไมว่า่จะเป็นการเขยีนบันทกึ หรอืการเขยีนรายงานการประชมุ มทัีกษะการฟังทีด่ ีไมว่า่จะเป็นการ

บันทกึหรอืเขยีนรายงานการประชมุ ผูเ้ขยีนตอ้งเขา้ใจเนือ้หาทีจ่ะเขยีนใหช้ดัเจน จดบันทกึใหถ้กูตอ้งตรง

ตามมต ิ    ฝึกการใชภ้าษาอยา่งเป็นทางการ  ในการปฏบิัตงิานเกีย่วกับการเขยีน  ผูเ้ขยีนจะตอ้งมคีวามรู ้

ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิัตจินเกดิความช านาญ  จงึจะสามารถเขยีนไดด้ ี และการเขยีนบันทกึและรายงาน

การประชมุ มคีวามส าคัญและมปีระโยชนทั์ง้ตอ่ตนเองและหน่วยงาน 

วตัถปุระสงค ์

1. ผูรั้บการอบรมเขา้ใจความส าคัญ ประโยชนข์องการเขยีนบันทกึและรายงานการประชมุ และลกัษณะ 
รปูแบบตา่ง ๆ  

2. ผูรั้บการอบรมเขา้ใจ และสามารถเขยีนบันทกึและรายงานการประชมุไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ครบถว้นใน
บทบาททีไ่ดรั้บมอบหมาย 

 

เนือ้หาหลกัสตูร 

Module # 1 ความรูท่ั้วไปเกีย่วกับบันทกึและรายงานการประชมุ 

o ความหมายของบันทกึและรายงานการประชมุ 
o ความส าคัญและประโยชน ์หลักการของการเขยีนทีด่ ี
o ประเภทของบันทกึและบนัทกึเสนอ  
o รปูแบบบันทกึ  บันทกึเสนอ (บันทกึยอ่เรือ่ง   บันทกึรายงาน บันทกึขออนุมัต ิบันทกึ

ความเห็น) 
o รปูแบบ และการพมิพร์ายงานการประชมุทีถ่กูตอ้ง 
o การใชภ้าษาในการเขยีนบันทกึและรายงานการประชมุ 
o วธิกีารตรวจแกไ้ขและการใชเ้ครือ่งหมายตา่ง ๆ  
o ทักษะการฟัง 

 

Module # 2 เทคนคิการบันทกึและหลกัการเขยีนรายงานการประชมุ 

o เทคนคิการจดบันทกึ และการเขยีนบันทกึ 



 
o คณุสมบัตขิองผูจ้ดรายงานการประชมุทีด่ ี
o ลักษณะของรายงานการประชมุทีด่ ี
o หลักการเขยีนรายงานการประชมุ 

 ค าอธบิายการเขยีนรายงานการประชมุ 
 รปูแบบระเบยีบวาระการประชมุ 
 รายละเอยีดในระเบยีบวาระการประชมุ 
 การใชป้ระโยคทีส่มบรูณ์และวธิสีรปุใจความส าคัญ 
 การสรปุมตทิีป่ระชมุ 

ตัวอยา่งการบันทกึและรายงานการประชมุ 

ฝึกทักษะการเขยีนบันทกึ เขยีนรายงานการประชมุ 

สรปุการเรยีนรู ้ถาม-ตอบ 

วทิยากร  อ.วรรณรยี ์ บ ีส้มบรูณ์ 

กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม          เลขานกุาร  งานธุรการ  บคุคลท าหน้าท่ีในการประชมุและบนัทกึ 

รูปแบบการสัมมนา 

1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม       30 % 
2. ฝึกปฏิบตัใินการเขียน       70 % 

วิทยากรให้ค าแนะน า 

ระยะเวลาอบรม : 

จ ำนวน 1 วนั ตั้งแต่เวลำ 9.00-16.00 น. 

 อตัราคา่ลงทะเบยีน 
คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 

VAT 7% 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

    ราคาทา่นละ 2,500 175 (75) 2,600 

   Pro สมคัร 3 ทา่น ราคาทา่นละ 2,200 154 (66) 2,288 

 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

วธิกีารสมัมนา ในรูปแบบ Online Training by Zoom 

การช าระคา่อบรม  โอนผา่นบญัชธีนาคารเทา่น ัน้  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรัพย ์ 

สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238  ชือ่บญัช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  

และ Scan ใบ Pay-in และหนงัสอืรบัรองหกั ณ ทจีา่ย 

 

 



 
กรณหีัก ณ ทีจ่า่ย 3%  

หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 

เลขที ่89/161 หมูบ่า้นพฤกษาวลิล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100  

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา  0868929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752  

www.ptstraining.in.th 

Email  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

  

mailto:info.ptstraining@gmail.com


 

แบบฟอร์มการลงทะเบียน 

หลกัสตูร เทคนคิการบนัทกึและหลกัการเขยีนรายงานการประชุมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สง่มาท่ี info.ptstraining@gmail.com  หรือ ptstraining3@gmail.com 

 

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขภาษ_ี____________________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสานงาน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนา____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________ 
ต าแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

      E-mail: ____________________________________________________________________________  

หมายเหตุ  กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนัน้จะต้องช าระ 50% ของ
ราคาค่าสัมมนา 
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