UNISERV 2018 (การเขียนหนังสือราชการ)

โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
โดย สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
……………………………………………………..

1. ชื่อหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
2. หลักการและเหตุผล
งานด้านเอกสารถือเป็นงานที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นสาหรับทุกองค์กรและในปัจจุบันองค์กร
ทั้งภาครัฐมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการสื่อสาร และสิ่งที่
สาคัญ คือการใช้ภาษาที่ดี ถูกต้อง ชัด เจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่างตรงประเด็น
เข้ า ใจง่ า ย ซึ่ ง จะช่ ว ยในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารสร้ า งทั ศ นคติ ที่ ดี แ ก่ ผู้ ที่ ต้ อ งการติ ด ต่ อ หรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท าให้
การดาเนินงานเกิดประสิทธิผล การเขียนหนังสือเพื่อสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เพราะจะ
ช่วยประหยัดเวลาและปฏิบัติงานได้ตรงวัตถุประสงค์ การเขียนหนังสือตอบโต้มิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือ
และเอกสารเท่านั้น หากยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทางานของบุคลากรและองค์กรนั้นๆ ด้วย ดังนั้นจึง
จาเป็นที่จะต้องเขียนให้ดีเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ต่อไป
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
จึงมุ่งที่จะเพิ่มความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานให้สามารถวิเคราะห์หลักการเขียนหนังสือราชการและการจัดทารายงาน
การประชุมที่ถูกต้องและเหมาะสมได้อย่างเป็นระบบ
จากความสาคัญข้างต้นที่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ต้องได้รับการส่งเสริมให้เรียนรู้ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ซึ่งมีพันธกิจในการให้บริ การวิชาการแก่ชุมชนและท้ องถิ่นจึงกาหนดจัด โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงาน
การประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2 ขึ้น
3. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบและเข้าใจในหลักการ การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และ
รายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้ภาษาราชการ การจัดทาเอกสาร และรายงานการ
ประชุมของหน่วยงาน
3. เพื่อให้เกิดทักษะและฝึกปฏิบัติจริง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการท างานได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
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4. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และผู้ที่สนใจ
5. หัวข้อการฝึกอบรม
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบอื่น ๆ และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการ
2. ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ
3. การจัดทาหนังสือราชการ
4. ความรู้เรื่อง “การประชุมและรายงานการประชุม”
5. การจัดทารายงานการประชุม
- ภาษาที่ใช้ในรายงานการประชุม
- การเขียนระเบียบวาระการประชุม
- โครงสร้างและรูปแบบของรายงานการประชุม
6. การจดรายงานการประชุม
7. การฝึกปฏิบัติ (Workshop) “หนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม”
6. รูปแบบการอบรม
การบรรยายและฝึกปฏิบัติ
7. วิทยากร
รองศาสตราจารย์เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ และคณะ
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ระยะเวลา
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 (15 ชั่วโมง)
9. สถานที่จัด
ห้องฝ้ายคา สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

UNISERV 2018 (การเขียนหนังสือราชการ)

10. การรับสมัคร เปิดรับสมัครถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561
1. ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสารองที่นั่งพร้อมส่งใบสมั ครและชาระค่าลงทะเบียน
ได้ ที่ งานส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ฝ่ า ยวิ ช าการและวิ จั ย ชั้ น G อาคารใหม่ ส านั ก บริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ
2. กรอกใบสมั ค ร และส่ ง ใบสมั ค รทางโทรสาร มาที่ ห มายเลข 053-942874 หรื อ E-mail :
uniserv.training@gmail.com พร้อมยืนยันการส่งใบสมัครมายังโทรศัพท์เบอร์ 053-942874-5
11. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบี ยน ท่านละ 4,200 บาท (ไม่ รวมค่ าที่ พั ก) เพื่ อจ่ ายเป็ น ค่ าจั ดทาหลั กสู ตร เอกสาร
ประกอบการบรรยาย กระเป๋าเอกสาร อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทน
วิทยากรและคณะ ค่าเดินทางวิทยากร และค่าสถานที่จัดฝึกอบรม ฯลฯ
ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ก่อนที่จะส่ง ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม สาหรับ
ค่าลงทะเบียน (กรณีจากหน่วยงานภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหน่วยงานอื่น) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมได้
ตามระเบียบหน่วยงาน
12. การชาระค่าลงทะเบียน
1. ชาระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 6672-0-5707-3 ชื่อบัญชี
สานักบริการวิชาการ
2. เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาส่ง สาเนาหลักฐานการโอนเงิน ใบนาฝาก Pay-In Slip หรือ
หลั ก ฐานการช าระเงิ น มาที่ ห มายเลขโทรสาร 053-942874 หรื อ ส่ ง มาทาง Email Address :
uniserv.training@gmail.com เดี ย วกั บ ที่ ส่ ง ใบสมั ค ร พร้ อ มระบุ ชื่ อ ผู้ ส มั ค ร หน่ ว ยงานที่ สั ง กั ด
และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ชัดเจน และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนและการออกใบเสร็จ
โปรดนาหลักฐานการโอนเงินมาด้วย 1 ฉบับ ในวันลงทะเบียน
3. กรณีมีการสมัครฝึกอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร โปรดชาระค่าลงทะเบียนเป็นรายหลักสูตร และระบุ
ชื่อผู้สมัคร-ชื่อหลักสูตรมาพร้อมกับหลักฐานการชาระเงิน
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4. หากผู้สมัครส่งใบสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมแล้ว มีเหตุขัดข้องทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้
กรุณาแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนวันฝึกอบรม มิฉะนั้นสานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในกรณีทีผู้เข้าอบรมไม่ได้แจ้งยกเลิกล่วงหน้าตาม
กาหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น
5. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 053-942874-5
13. การประเมินผล
โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝึกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวม
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้ว
14. การรับรองผลการฝึกอบรม
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม ต้ อ งเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมไม่ ต่ ากว่ า 80%
ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จึงจะมีสิทธิได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผล
15. หน่วยงานรับผิดชอบ
หน่วยงาน
: สานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนงาน
: งานส่งเสริมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการและวิจัย
ติดต่อ
: โทรศัพท์ 053-942874-5 แฟกซ์ 053-942874
E-mail
: uniserv.training@gmail.com
Website
: www.uniserv.cmu.ac.th
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กาหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2
วันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ ห้องฝ้ายคา สานักบริการวิชาการ มช.
วันที่ 5 กันยายน 2561
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร และพิธเี ปิดการอบรม
09.00-12.00 น.
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ระเบียบอื่นๆ
และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
2. ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ
- Workshop และตอบข้อซักถาม
วันที่ 6 กันยายน 2561
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
3. โครงสร้าง/รูปแบบ การจัดทาหนังสือราชการ
12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น.
4. ความรู้เรื่อง “การประชุมและรายงานการประชุม”
5. การจัดทารายงานการประชุม
- โครงสร้าง รูปแบบ และภาษาที่ใช้ในรายงานการประชุม
- การเขียนระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม
- Workshop และ ตอบข้อซักถาม
วันที่ 7 กันยายน 2561
08.30-09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
6. การจดรายงานการประชุม
7. Workshop เรื่อง “หนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม”
- ปิดการอบรม 12.00-13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
************************************
หมายเหตุ 1. กาหนดการฝึกอบรมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
2. พักทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า) เวลา 10.30-10.45 น./(บ่าย) 14.30-14.45 น.
3. พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

