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หลักสู ตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม”
วิทยากร รศ.นภาลัย สุ วรรณธาดา และคณะ
1. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละองค์การไม่วา่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อบริ ษทั ธุรกิจเอกชน จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์การอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่ องจากทุกองค์การเป็ นระบบเปิ ด ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กบั องค์การหรื อบุคคลอื่นอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ชี้ แ จง การสร้ างความสัม พัน ธ์ หรื อ การสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจในลัก ษณะต่ างๆ ซึ่ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารนั้น มี ท้ ังที่ เป็ นทางการ (Formal
communication) และการติดต่อสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal communication)
นอกจากนีแ้ ล้ว ในแต่ละหน่วยงานยังจะต้องมีการประชุม ซึ่งเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายเลขานุการจะต้องทาการบันทึกหรือจดรายงานการ
ประชุม รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมี
การประชุม จึงเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทารายงานการประชุม รายงานการประชุมจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะ
จะต้องใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง ยืนยัน หรื อตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมที่ชดั เจน จะเป็ นหลักฐาน ชิ้นสาคัญให้เลขานุการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ติดตามตามมติที่ประชุม ซึ่ งการเขียนรายงานการประชุมที่ดี ผูเ้ ขียนจะต้องรู ว้ ิธีคิดก่อนเขียน รู ล้ าดับความคิด รู ้
โครงสร้างความคิด รูอ้ งค์ประกอบเนือ้ หาของหนังสือ รูย้ อ่ หน้าแรกของหนังสือราชการคืออะไร ย่อหน้าต่อไปคืออะไร จบอย่างไร และเขียน
หนังสืออย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย ไม่สบั สนวกวน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร “เทคนิ คการประชุม
และการเขียนรายงานการประชุม” เพื่อให้รู้หลักการดาเนิ นการประชุมที่ ถูกต้อง ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่ อง การเขียนบันทึก หนังสื อติดต่อราชการ และหนังสื อโต้ตอบทัว่ ไป รวมถึงการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. หัวเรื่ อง
2.1 เทคนิคการประชุม
2.2 การเขียนรายงานการประชุม
2.3 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
3.วัตถุประสงค์
เมื่ออบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้
3.1 จัดการประชุมได้
3.2 อธิบายบทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในการประชุมได้
3.3 จัดระเบียบวาระการประชุมได้ถูกต้อง
3.4 ปฏิบตั ิการประชุม และจดรายงานการประชุมได้ถูกต้อง
3.5 ใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุมได้สละสลวย
4. วิธีการอบรม
4.1 บรรยาย แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ นาเสนอ วิจารณ์และแก้ไข
4.2 ประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ขอ้ สอบประเมินระหว่างเรี ยนจากผลงาน
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หลักสู ตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม”
วิทยากร รศ.นภาลัย สุ วรรณธาดา และคณะ
1. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละองค์การไม่วา่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อบริ ษทั ธุรกิจเอกชน จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์การอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่ องจากทุกองค์การเป็ นระบบเปิ ด ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กบั องค์การหรื อบุคคลอื่นอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ชี้ แ จง การสร้ างความสัม พัน ธ์ หรื อ การสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจในลักษณะต่ างๆ ซึ่ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารนั้น มี ท้ ังที่ เป็ นทางการ (Formal
communication) และการติดต่อสื่ อสารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal communication)
นอกจากนี้ แล้ว ในแต่ละหน่ วยงานยังจะต้องมีการประชุม ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของฝ่ ายเลขานุการจะต้องทาการบันทึ กหรื อจดรายงานการ
ประชุม รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมี
การประชุม จึงเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทารายงานการประชุม รายงานการประชุมจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะ
จะต้องใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง ยืนยัน หรื อตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมที่ชดั เจน จะเป็ นหลักฐาน ชิ้นสาคัญให้เลขานุการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ติดตามตามมติที่ประชุม ซึ่ งการเขียนรายงานการประชุมที่ดี ผูเ้ ขียนจะต้องรู ้วิธีคิดก่อนเขียน รู ้ลาดับความคิด รู ้
โครงสร้างความคิด รู ้องค์ประกอบเนื้ อหาของหนังสื อ รู ้ยอ่ หน้าแรกของหนังสื อราชการคืออะไร ย่อหน้าต่อไปคืออะไร จบอย่างไร และ
เขียนหนังสื ออย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย ไม่สบั สนวกวน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั ทาโครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร “เทคนิ คการประชุม
และการเขียนรายงานการประชุม ” เพื่อให้รู้หลักการดาเนิ นการประชุมที่ ถูกต้อง ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที่
เกี่ยวข้องในเรื่ อง การเขียนบันทึก หนังสื อติดต่อราชการ และหนังสื อโต้ตอบทัว่ ไป รวมถึงการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. หัวเรื่ อง
2.1 เทคนิคการประชุม
2.2 การเขียนรายงานการประชุม
2.3 การใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุม
3.วัตถุประสงค์
เมื่ออบรมแล้ว ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบตั ิได้ดงั นี้
3.1 จัดการประชุมได้
3.2 อธิบายบทบาทหน้าที่ของผูเ้ กี่ยวข้องในการประชุมได้
3.3 จัดระเบียบวาระการประชุมได้ถูกต้อง
3.4 ปฏิบตั ิการประชุม และจดรายงานการประชุมได้ถูกต้อง
3.5 ใช้ภาษาในการเขียนรายงานการประชุมได้สละสลวย
4. วิธีการอบรม
4.1 บรรยาย แบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ นาเสนอ วิจารณ์และแก้ไข
4.2 ประเมินผลก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ขอ้ สอบประเมินระหว่างเรี ยนจากผลงาน
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หลักสู ตร “เทคนิคการเขียนหนังสื อราชการและการเขียนรายงานการประชุม”
วิทยากร รศ.นภาลัย สุ วรรณธาดา และคณะ
1. หลักการและเหตุผล
ในแต่ละองค์การไม่วา่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อบริ ษทั ธุรกิจเอกชน จาเป็ นต้องติดต่อสื่ อสารกับหน่ วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
องค์การอยูต่ ลอดเวลา ทั้งนี้ เนื่ องจากทุกองค์การเป็ นระบบเปิ ด ที่จะต้องปฏิสัมพันธ์กบั องค์การหรื อบุคคลอื่นอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการ
ชี้ แ จง การสร้ างความสัม พัน ธ์ หรื อ การสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจในลัก ษณะต่ างๆ ซึ่ งการติ ด ต่ อ สื่ อ สารนั้น มี ท้ ังที่ เป็ นทางการ (Formal
communication) และการติดต่อสื่ อสารที่ ไม่เป็ นทางการ (Informal communication) ซึ่ งการติดต่อสื่ อสารที่ เป็ นทางการมีหลายวิธี แต่ที่พบ
เห็ นกันโดยทั่วไปนั้นปรากฏในลักษณะที่ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเพื่อให้สามารถใช้เป็ นหลักฐานผูกพันอ้างอิงได้ หรื อจัดทาขึ้ นเพื่ อใช้เป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานอีกส่ วนหนึ่ งด้วย และโดยปกติผปู ้ ฏิบตั ิทุกระดับในสายงานต่างๆ ส่ วนใหญ่จะต้องร่ างหนังสื อเพื่อใช้ในการติดต่อ
ราชการและเป็ นหลักฐานในการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี้ แล้ว ในแต่ละหน่ วยงานยังจะต้องมีการประชุม ซึ่ งเป็ นหน้าที่ ของฝ่ ายเลขานุ การจะต้องทาการบันทึ กหรื อจดรายงานการ
ประชุม รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน ดังนั้น เมื่อมี
การประชุม จึงเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายเลขานุการที่จะต้องรับผิดชอบจัดทารายงานการประชุม รายงานการประชุมจึงมีความสาคัญอย่างมาก เพราะ
จะต้องใช้เป็ นหลักฐานในการอ้างอิง ยืนยัน หรื อตรวจสอบในภายหลัง รายงานการประชุมที่ชดั เจน จะเป็ นหลักฐาน ชิ้นสาคัญให้เลขานุการ
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายได้ติดตามตามมติที่ประชุม ซึ่ งการเขียนรายงานการประชุมที่ดี ผูเ้ ขียนจะต้องรู ้วิธีคิดก่อนเขียน รู ้ลาดับความคิด รู ้
โครงสร้างความคิด รู ้องค์ประกอบเนื้ อหาของหนังสื อ รู ้ยอ่ หน้าแรกของหนังสื อราชการคืออะไร ย่อหน้าต่อไปคืออะไร จบอย่างไร และ
เขียนหนังสื ออย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย ไม่สบั สนวกวน
ปั ญหาที่ พบบ่อยทั้งการเขียนหนังสื อราชการและการเขียนรายงานการประชุม คือในการเขียนหนังสื อราชการนั้น ผูเ้ ขียนยังไม่เข้าใจ
ระเบี ยบและหลักการในการเขียนหนังสื อราชการที่ มีคุณภาพ ตลอดจนการใช้ภาษาที่ สื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน กระชับ และ
สละสลวย ส่ วนผูจ้ ดรายงานการประชุม ก็มกั จะพบว่า ไม่รู้วิธีการดาเนิ นการประชุมที่ถูกต้อง ไม่รู้จะจดอย่างไร และไม่เข้าใจประเด็นของ
เรื่ อง ฉะนั้นจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะให้กบั ผูป้ ฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้องในเรื่ อง การเขียนบันทึก หนังสื อติดต่อราชการ และหนังสื อโต้ตอบ
ทัว่ ไป รวมถึงการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดให้มี การฝึ กอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสื อราชการและ
การเขียนรายงานการประชุม” ขึ้นกับบุคลากรต่างๆ ที่สนใจ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ในระเบียบงานสารบรรณและการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะในการเขียนหนังสื อราชการนามาสู่ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลในการปฏิบตั ิงาน
2.3 เพื่อให้มีความรู ้เรื่ องความสาคัญและความจาเป็ นในการเขียนรายงานการประชุม
2.4 เพื่อฝึ กปฏิบตั ิการเขียนหนังสื อราชการและการเขียนรายงานการประชุม
3. หลักสู ตร ประกอบด้ วยวิชาต่ างๆ ดังนี้
3.1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหนังสื อราชการและหนังสื อโต้ตอบ
3.2 การเขียนบันทึกเสนอ
3.3 เทคนิคและประสบการณ์การเขียน
3.4 การใช้ภาษาในหนังสื อราชการและหนังสื อโต้ตอบ

3.5 การเขียนรายงานการประชุม
3.6 กรณี ศึกษา
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หลักสู ตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่ อสารในองค์ กร”
อ.นภารัตน์ เสื อจงพรู
หลักการและเหตุผล
ปั จ จุ บัน นี้ อิ น โฟกราฟิ ก (Infographic) เป็ นที่ รู้จัก และใช้กัน อย่างแพร่ ห ลายทั้งในเว็บ เครื อ ข่ ายสั งคมและสื่ อ สาธารณะทั่ว ไป
Infographic เป็ นการใช้ภาพหรื อกราฟิ กซึ่ งบ่งชี้ถึงข้อมูล ไม่วา่ จะเป็ นสถิติ ความรู ้ ตัวเลข ซึ่ งเหมาะสาหรับผูค้ นในยุคปั จจุบนั ที่ตอ้ งการเข้าถึง
ข้อมูลในเวลาอันจากัด อิ นโฟกราฟิ กจึ งเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารเพื่อจัดการความรู ้ รวมถึงการถ่ายทอดข้อมูลที่ สามารถใช้ได้จริ งอย่าง
ต่อเนื่อง การออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจจึงเป็ นช่องทางหนึ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู ้ในองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
โครงการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงานของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การบริ หารงานของคณะรัฐศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญ
ของการจัดหลักสูตร “เทคนิคการออกแบบ Infographic เพื่อการสื่ อสารในองค์กร” เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการ
สื่ อสารผ่านการทาอินโฟกราฟิ ก (Infographic) ตลอดจนผูเ้ ข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู ้จากการทากิจกรรม workshop เพื่อการเป็ นบุคลากรที่มี
คุณภาพและสร้างสรรค์สื่ออย่างมีประสิ ทธิผล
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการและเรี ยนรู ้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจและตรงตามจุดประสงค์
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้ทดลองสร้างสรรค์ผลงานอินโฟกราฟิ ก
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู ้ และนาแนวความรู ้ไปใช้ได้จริ งในองค์กร
ประเด็นบรรยาย
- หลักการออกแบบอินโฟกราฟิ กส์
- เทคนิคการสร้างอินโฟกราฟิ กส์ให้น่าสนใจ
- การสร้างอินโฟกราฟิ กส์ให้มีประสิ ทธิภาพ
- ทักษะพื้นฐานที่จาเป็ นในการทา Infographic
- เครื่ องมือสาหรับสร้างอินโฟกราฟิ กส์
วิธีการอบรม
- บรรยาย ฝึ กปฏิบตั ิ นาเสนอ
ผู้เข้ าร่ วมอบรมกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผูส้ นใจทัว่ ไป จานวน 20 คน (สาหรับผูม้ ีพ้นื ฐานการทา Inforgraphic)
ระยะเวลาและสถานที่
จานวน 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.)สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่ าลงทะเบียน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสี ยค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน (รวมค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 2มื้อ/เอกสารประกอบการอบรม)
ไม่รวมค่าที่พกั
สิ่งทีผ่ ้อู บรมต้องเตรียมมา
โน้ตบุค๊ ส่วนตัว พร้อมกับ โปรแกรม powerpoint 2013 ขึ้นไป/ปลัก๊ สามตา สาหรับเสี ยบสายชารต์โน้ตบุ๊ค
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หลักสู ตร “Upskill เสนองานด้ วย powerpoint อย่ างสร้ างสรรค์ ” สาหรับผู้เริ่มต้ นใช้ งาน
อ.นภารัตน์ เสื อจงพรู
หลักการและเหตุผล
ในองค์กรปั จจุบนั บุคลากรในองค์กรมีการนาเสนองานกันอย่างแพร่ หลาย การสร้างงานนาเสนอด้วย Microsoft PowerPoint จึงเป็ น
เครื่ องมือหนึ่งที่นิยมนามาใช้ เพื่อถ่ายทอดความรู ้ ความเข้าใจต่างๆ ในการสื่ อถือผูฟ้ ัง เราทุกคนจึงจาเป็ นต้องเข้าใจหลักการทางานนาเสนอที่ดี
การวางแผน การสร้างงานนาเสนออย่างถูกวิธี การทาให้น่าสนใจ ดึงดูด และมีเทคนิคในการนาเสนอที่ดี เพื่อให้ Presentation ดูมืออาชีพมาก
ยิง่ ขึ้น โดยในหลักสูตรจะเรี ยนรู ้ถึงหลักการทางานนาเสนอ การวางแผนการนาเสนอ แนะนาโปรแกรม Microsoft PowerPoint การใส่เนื้อหา
ประเภทต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น ข้อความ รู ปภาพ กราฟ วีดีโอ การออกแบบและสร้าง Theme เพื่อเป็ นต้นแบบในการนาไปใช้ในองค์กรของท่าน
ต่อไป
โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การบริ หารงานของ คณะรัฐศาสตร์ จึงเห็นความสาคัญของ
การจัดหลักสูตร “Upskill เสนองานด้วย powerpoint อย่างสร้างสรรค์” สาหรับผูเ้ ริ่ มต้นใช้งาน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ดึงเอาความสามารถทางด้านการ
นาเสนอของ PowerPoint ออกมาใช้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็ นเทคนิคการสร้างสไลด์ เทคนิคการตกแต่งปรับแต่งสไลด์ เทคนิคการ
ออกแบบสไลด์ให้ดูเป็ นมืออาชีพ เทคนิคการนาเสนอที่น่าสนใจ เทคนิคการเลือกใช้ Effect ประกอบการนาเสนอให้ดูน่าสนใจ เพื่อดึงดูดความ
สนใจของผูช้ ม
วัตถุประสงค์
-เพื่อให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจหลักการในการจัดทา PowerPoint และความสาคัญของการจัดทา PowerPoint ทาให้นาเสนอมีประสิ ทธิภาพ ผูฟ้ ัง
เกิดความเข้าใจในการนาเสนอนั้นๆ
-เพื่อนาเทคนิคประกอบการจัดทา PowerPoint ให้โดนใจ ไม่วา่ จะเป็ นการแทรกภาพ แทรกเสี ยง แทรกคลิปวีดีโอ ทาให้ผฟู ้ ังเกิดความตื่นตาตื่น
ใจในการนาเสนอ
ประเด็นบรรยาย
- สร้างความเข้าใจ PowerPoint ในภาพรวม
- เทคนิคการทางานกับเนื้อหาต่างๆ
- เทคนิค Tips & Tricks
- ตัวอย่าง Work Shop / กรณี ศึกษา
ผู้เข้ าร่ วมอบรมกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผูส้ นใจทัว่ ไป จานวน 20 คน (สาหรับผูไ้ ม่มีพ้นื ฐานการทา powerpoint หรื อใช้งานได้บา้ ง)
ระยะเวลาและสถานที่
จานวน 1 วัน (เวลา 09.00-16.00 น.) สถานที่ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
ค่ าลงทะเบียน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสี ยค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท/ท่าน (รวมค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 2 มื้อ/เอกสารประกอบการอบรม)
ไม่รวมค่าที่พกั
สิ่งทีผ่ ้อู บรมต้องเตรียมมา
โน้ตบุค๊ ส่วนตัว พร้อมกับ โปรแกรม powerpoint 2013 ขึ้นไป
ปลัก๊ สามตา สาหรับเสี ยบสายชารต์โน้ตบุค๊
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หลักสู ตร “กลเม็ด เคล็ดลับในการทางานให้ มคี วามสุ ขในสังคมทางาน”
วิทยากร ผศ.ดร สุ นิสา ช่ อแก้ ว
หลักการและเหตุผล
ชีวติ การทางานในปัจจุบนั จาเป็ นต้องพบเจอผูค้ นมากมาย การเข้าไปร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งในสังคมการทางาน เราทุกคนจาเป็ นต้องเจอ
ปั ญหามากมายในการอยูร่ ่ วมกัน ซึ่งอาจทาให้เราไม่สบายใจหรื อไม่มีความสุข เราจะมีวธิ ีหรื อเทคนิคอย่างไร ให้เอาตัวรอดหรื อสามารถอยูใ่ น
สังคมนั้นได้ วิธีคิด ความเชื่อ หรื อแนวทางต่างๆที่เป็ นองค์ประกอบให้เราสามารถอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข และส่งผลต่องานที่เราทาได้ดี
หลักสูตร “กลเม็ด เคล็ดลับในการทางานให้มีความสุขในสังคมทางาน” จึงถูกออกแบบมาให้มุ่งเน้นการตอบโจทย์ในข้างต้นพร้อมกับ
การให้เทคนิคการทางานอย่างมีความสุข ร่ วมถึงกิจกรรมที่จะช่วยเพิม่ ความสุขและความผูกพันระหว่างบุคลากรต่างเจนเนอร์เรชัน่
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริ มความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องการสร้างความสุขในที่ทางาน
2. ฝึ กปฏิบตั ิและกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริ มการสร้างความสุขในที่ทางาน
3. แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างเครื อข่ายของผูป้ ฏิบตั ิงาน
ประเด็นบรรยาย
1. สร้างความเข้าใจ การทางานให้มีความสุข ในภาพรวม
2. เทคนิคการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
3. กรณี ศึกษา
4. สรุ ปผลการเรี ยนรู ้/ถาม-ตอบ
ผู้เข้ าร่ วมอบรมกลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องและผูส้ นใจทัว่ ไป จานวน 20 คน
ระยะเวลาและสถานทีใ่ นการสัมมนา
จานวน 1 วัน (เวลา 09.00-12.00 น.) ผ่านระบบ Zoom
ค่ าลงทะเบียน
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเสี ยค่าใช้จ่าย ค่าลงทะเบียน 900 บาท/ท่าน

8 | ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์

ใบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการ

1.

2.

3.

4.

จัดโดย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มธ.
ชี้แจง : วิธีการสมัครและการส่ งหลักฐานการโอนเงิน สแกนใบตอบรับเข้ าร่ วมโครงการส่ งมาทีอ่ เี มล์ develop.tu@gmail.com
ชื่อ.....................................................................................หน่วยงาน......................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................E-mail.............................................................................................................
รับประทานอาหาร ปกติ O
อิสลาม O
มังสวิรัต O
แพ้อาหารทะเล O
ชื่อ.....................................................................................หน่วยงาน......................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................E-mail.............................................................................................................
รับประทานอาหาร ปกติ O
อิสลาม O
มังสวิรัต O
แพ้อาหารทะเล O
ชื่อ.....................................................................................หน่วยงาน......................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................E-mail.............................................................................................................
รับประทานอาหาร ปกติ O
อิสลาม O
มังสวิรัต O
แพ้อาหารทะเล O
ชื่อ....................................................................................หน่วยงาน.......................................................................................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................E-mail.............................................................................................................
รับประทานอาหาร ปกติ O
อิสลาม O
มังสวิรัต O
แพ้อาหารทะเล O

รายละเอียดการออกใบเสร็จ
ทีอ่ ยู่ออกใบเสร็จรับเงิน (กรุณาให้ ถูกต้ องและครบถ้ วนด้ วยตัวบรรจง)
..................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
O รับใบเสร็ จหน้างาน
O ส่ งทางไปรษณี ย ์

ที่อยูจ่ ดั ส่ ง .................................................................................................................................................................
ท่านสมัครหลักสู ตร...................................................................................................................................................
รุ่ น.................................................................วันที่...........................................................................
** งดรับเงินสดหน้ างาน และขอให้ ท่านชาระเงินตามระยะเวลาทีก่ าหนดเท่ านั้น
** สถานทีจ่ ดั งานไม่ สะดวกในเรื่ องทีจ่ อดรถ ขอแนะนาให้ ผ้เู ข้ าอบรมมารถประจาทาง

**หมายเหตุ
1. ใบสมัครจะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
2. เนื่องจากห้องอบรมมีที่นงั่ จากัด ดังนั้นทางโครงการจะจัดลาดับการเข้าอบรมให้เฉพาะผูเ้ ข้ารับการอบรมได้โอนเงินเข้าบัญชี ก่อนแล้วเท่านั้น
ขอให้ ท่ านส่ ง ใบตอบรั บ เข้า ร่ ว มโครงการฯ พร้ อ มโอนเงิ น ค่ าลงทะเบี ย นผ่ านธนาคารกสิ ก รไทย สาขามหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ชื่ อ
บัญชี “โครงการพัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารงานของภาครัฐและภาคเอกชน”เลขที่ บญ
ั ชี 645-2-03906-9 เมื่อโอนเงิ นแล้วกรุ ณาเขียนชื่ อนามสกุลผูส้ มัคร และนามผูท้ ี่คณะจะออกใบเสร็ จให้ลงในใบสลิปการโอนเงินให้ชดั เจน แล้วส่งมาทางเมล์ develop.tu@gmail.com
3. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็ นหน่วยงานราชการ ซึ่ งได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผูเ้ ข้ารับการอบรมจากส่ วนราชการ
ของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสื อกระทรวงการคลังที่กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549
สาหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของแต่ละหน่วยงาน
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. 10200
โทร 092-999-6550, 02-613-2336 (ธัญญาวัลย์) /E-mail. : develop.tu@gmail.com

