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วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร�ที่ 3 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

วิทยากร
อาจารย�เอนกลาภ สุทธินันท�
วิทยากรและท่ีปรึกษาดานการบริหารทรัพยากร
บุคคล การพัฒนาบุคลากร และการบริหาร

วัตตถุประสงงงค� เพ่ือให�ผู�เขข�ารับการอบบบรม
 เรียนรู เขาใจเทคนิค วิธีการเขียนรายงานการประชุมที่มี
ประสิทธิภาพ
 บันทึกการประชุม และเขียนรายงานการประชุมไดถูกตอง
ตามรูปแบบ และใชภาษาในการเขียนไดอยางเหมาะสม
 สามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชใหในการปฏิบัติงานดาน
เลขานุการในท่ีประชุม
 สามารถพัฒนาตนเองใหเปนเลขานุการในท่ีประชุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสบผลสําเร็จในหนาท่ีและ
ทํางานอยางมีความสุข

การประชุมจะเกิดผลเพียงใด นอกจากจะข้ึนอยูกับ
การจัดการประชุมและการนําประชุมที่ดีแลว ที่สําคัญมากและ
ไมอาจมองขามคือ “การเขียนรายงานประชุม” เพราะหาก
เขียนรายงานการประชุมไมดี ก็จะไมชัดเจนในการนํา
ไปปฏิบัติ ไมชัดเจนในการติดตามผล บอยครั้งท่ีการ
ประชุมตองสูญเปลาเพราะการเขียนรายงานการประชุมไมมี
ประสิทธิภาพ 

จึงเปนหลักสูตรที่จําเปนตอบุคลากรท่ีตองทําหนาท่ีเปน
เลขาการประชุมของทุกหนวยงานในองคกร

WORKSHOP

รายงาน
การประชมุ
ที่มีประสิทธิผล

เทคนิคการเขียน

รุ�นท่ี 
39
มอบวุฒิบัตร

อตัราค�าอบรมท�านละ 
สมาชกิ 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บคุคลท่ัวไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท 
กรณุาชําระค�าฝ�กอบรมภายในวันท่ี 26 พ.ย. 2564 เพ่ือรับเอกสารก�อนการบรรยาย

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟรี 1 ท�าน



เวลาเวลา หัวข�อการฝ�กอบรม วิธีการอบรม
9.00-10.30 น.  ความหมายและความสําคัญของการเขียนรายงานการประชุม

 รูปแบบตาง ๆ ของการเขียนรายงานการประชุม
- เทคนิคการจดบันทึกจากคําพูดของผูเขารวมประชุม
- เทคนิคการจดบันทึกแบบสรุปยอใจความสําคัญ
- เทคนิคการจดบันทึกแบบเปนมติของที่ประชุม

 คุณสมบัติที่ดีของผูบันทึกรายงานการประชุม

 การบรรยาย
 การนําอภิปราย

รับประทานอาหารวาง 15 นาที
10.45-12.00 น.  การพิจารณาตัวอยางการบันทึกรายงานการประชุมท่ีถูกตองและตัวอยาง

การบันทึกรายงานการประชุมที่ไมถูกตอง
 การใชภาษาเขียนท่ีถูกตองในการบันทึกรายงานการประชุม
 แบบฝกหัดการเขียนบันทึกรายงานการประชุมตามโจทยที่วิทยากรกําหนด

 แบบฝกหัด
 การนําเสนอ
 การบรรยาย

พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น.  ภาษาท่ีไมควรใชในการบันทึกรายงานการประชุม

 การจัด Layout หรือแบบฟอรมตาง ๆ ของการเขียนรายงานการประชุม
 ศิลปะการฟงและการจับประเด็นสําคัญเพ่ือการเขียนรายงานการประชุมท่ีถูกตอง
 ฝกปฏิบัติการจับประเด็นสําคัญในการบันทึกรายงานประชุม

 การบรรยาย
 แบบฝกหัด
 การนําเสนอ

รับประทานอาหารวาง 15 นาที
14.45-16.30 น.  แบงกลุมฝกปฏิบัติการเขียนรายงานการประชุมแบบตาง ๆ

 นําเสนอผลการเขียนรายงานการประชุมของแตละกลุมและวิทยากรใหขอเสนอแนะ
 วิทยากรสรุปสาระสําคัญท้ังหมดและตอบคําถาม

 การแบงกลุมระดม
ความคิด

 การนําเสนอ 
 การถาม-ตอบ

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมท่ีมีประสิทธิผล รุนท่ี 39” (วันท่ี 3 ธ.ค. 2564)

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................
*ตําแหนง ..................................................................................
E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพ่ือประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................
ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................
ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ตอ.................. โทรสาร....................................
ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงานโอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.
 ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ี 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขท่ี 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขท่ี 3071269091
คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มท่ีหนางาน
 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  
 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม
บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที่น่ัง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1
อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


