
 
 
ที่ อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ ว ๐๓๐   ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
    ๒๒ ถนนบรมรำชชนนี เขตตลิ่งชัน 
               กรุงเทพมหำนคร ๑๐๑๗๐ 
 

   ๑๘  มกรำคม  ๒๕๖๖ 
  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร“พัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ ๔)                
พ.ศ.๒๕๖๔ กำรเขียนหนังสือรำชกำร ศิลปะกำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนในหนังสือรำชกำรและกำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุม ”                
รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘      

เรียน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงกำรฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร จ ำนวน ๑ ชุด 
    ด้วยส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนในหนังสือราชการและการจัดท ารายงานการ
ประชุม” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทรำบถึงระบบงำนสำรบรรณ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำน
สำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กำรติดต่อรำชกำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนหนังสือรำชกำรและรำยงำนกำรประชุมอย่ำงมีศิลปะกำรใช้ถ้อยค ำส ำนวนใน
หนังสือรำชกำรอยำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ เป็นต้น โดยโครงกำรฯ ก ำหนดจัดฝึกอบรม จ ำนวน ๘ รุ่น ค่ำลงทะเบียน ท่ำนละ 
๓,๙๐๐ บำท (ไม่รวมค่ำท่ีพักและอำหำรเย็น) ดังน้ี 
  รุ่นที่ ๑   ระหว่ำงวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒   ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกรำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่   
  รุ่นที่ ๔   ระหว่ำงวันที่ ๙ – ๑๐ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕   ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖ ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๗ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๗ ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๕ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
  รุ่นที่ ๘ ระหว่ำงวันที่ ๗ – ๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  ทั้งน้ี ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกส่วนรำชกำรของกระทรวงและกรมต่ำงๆ สำมำรถเบิกค่ำลงทะเบียนจำกต้นสังกัด
ได้ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ส ำหรับค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ยเลี้ยง  ค่ำที่พัก ในกำรเดินทำงให้เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสังกัดของ             
ผู้เข้ำรับกำรอบรม ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติ
จำกผู้บังคับบัญชำแล้ว 
  ในกำรน้ี จึงขอเรียนเชิญท่ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงำนของท่ำนเข้ำร่ วมอบรมตำมโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว พร้อมทั้งขอควำมอนุเครำะห์ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ดังรำยละเอียดที่แนบมำพร้อมน้ี ส ำหรับ
ผู้สนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง โทรศัพท์มือถือ : ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ Line: @thailocalsu 
E-mail: thailocalsu@hotmail.com คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line : ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ ดำวน์โหลดรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
Website : www.thailocalsu.com 
 

    จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมและประชำสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณย่ิง 
 

  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

        

        (อำจำรย์ ดร.ศรำยุทธ  แสนมี) 
      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร 
ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยศิลปำกร 
 
 

ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  
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     โครงการพฒันาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

     (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและ 
     การจัดทำรายงานการประชุม” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๘ จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

********************************************************************************************************************** 
 การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานราชการ ปัจจุบันถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต้องการความถูกต้องและรวดเร็วในการ
รับรู้ข่าวสาร ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาท่ีดี ถูกต้อง ชัดเจน สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ของผู้เขียนได้อย่าง
ตรงประเด็นเข้าใจง่าย อันจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารน้ันสร้างทัศนคติที่ดีแก่ผู้ที่ต้องการติดต่อหรือผู้ที่เก่ียวข้อง ทำให้การดำเนินงาน
เกิดประสิทธิผล  ส่วนการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร
หน่วยงานภาครัฐด้านการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และการจัดทำรายงานการประชุมฯ ตลอดจนศิลปะการใช้ถ้อยคำ  ซึ่ง
การปฏิบัติงานดังกล่าวมีกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการติดต่อราชการ และเป็นหลักฐานในการปฏิบัติราชการ 
นอกจากน้ีแต่ละหน่วยงานยังมีการประชุม จึงต้องทำการบันทึกหรือจดรายงานการประชุม การบันทึกความคิดเห็นของผู้เข้าประชุม 
และจัดทำรายงานการประชุม  ปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม คือผู้เขียนยังไม่เข้าใจ
ระเบียบและหลักการในการเขียนหนังสือราชการที่มีคุณภาพ  ดังน้ัน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสามารถเขียนหนังสือราชการเป็นไป
ในแนวทางเดียวกันอย่างถูกต้องเหมาะสม จึงจำเป็นต้องเข้ารับการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการงานสารบรรณต่าง ๆ 

  ด้วยเหตุดังกล่าว สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร 
“พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ การเขียน
หนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ และการจัดทำรายงานการประชุม” เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใน
การปฏิบัติงานด้านสารบรรณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบ 
       สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒.๓  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนใน 
       หนังสือราชการอยางถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

๓. กลุ่มเป้าหมาย     จำนวน  ๙๐  คน 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ท้องถ่ิน และบุคคลที่สนใจทั่วไป 

๔. ขอบเขตเน้ือหาวิชา     จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง 
 ๔.๑  ระบบงานสารบรรณ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     ๓  ชั่วโมง 
 ๔.๒  การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี     ๓  ชั่วโมง 
        ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔   

๔.๓  เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ      ๖  ชั่วโมง 
       การจัดทำรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ และเทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา   

๕. ระยะเวลาในการฝึกอบรม     จำนวน  ๒  วัน  
 รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
 รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่   
 รุ่นที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๕   ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์  จ.อุบลราชธานี 
 รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
๖. วิทยากร นางสาวเบญจวรรณ  พลชัย  

นิติกรชำนาญการ  สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
๗. สถานที่ในการฝึกอบรม  

โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ  โทรศัพท์ : ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒   
โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่     โทรศัพท์ : ๐๘-๖๑๙๖-๑๕๖๙ 
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี     โทรศัพท์ : ๐๘-๑๒๖๕-๓๓๘๘ 
 



๘. วิธีการฝึกอบรม   
๘.๑  การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง 

 ๘.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดข้ึนจริงในการปฏิบัติงาน 
 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสาระสำคัญตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖  
  ๙.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมอย่างมีศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนใน 
         หนังสือราชการ และการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
         งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

๑๐. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรม อันประกอบด้วย ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทาง

ของวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประสานงานและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งน้ีไม่รวมค่าท่ีพัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  

 
 

 
 
 
 

 
 

๑๑. การมีสิทธิ์รับใบรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร  ทั้งน้ีจะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด 
๑๒. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตรได้ที่  Website : www.thailocalsu.com 

หรือติดต่อ คุณแป้ง   โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  Line: @thailocalsu 
หรือติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line: ๐๙ ๐๘๘๖ ๗๓๗๒ 

๑๓. วิธีการชำระคา่ลงทะเบียน     ท่านละ  ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  
  ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 

   ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยศิลปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu  หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง  มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงานและหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

 
เงื่อนไขการชำระเงินโดยวิธีการโอนเงิน 

• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้ กรุณา

แจ้งมหาวิทยาลัยล่วงหน้าอย่างน้อย ๕ วัน  หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
ตามปกติ และจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในภายหลัง 
 

 
 

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐ และเบิกค่าเดินทางและท่ีพักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าท่ีและพนักงานของรัฐและ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

กำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การเขียนหนังสือราชการ ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม” รุน่ที่ ๑ – รุ่นที่ ๘ 

จัดโดย  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
บรรยายโดย  นางสาวเบญจวรรณ  พลชัย 

นิติกรชำนาญการ : สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
วันแรก 
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิดการฝึกอบรม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “ระบบงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม” 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “การติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔” 
 
วันที่สอง 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงช่ือเข้าหอ้งเรียน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและ 
ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมและ 

การเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา”  
เปิดโอกาสให้อภิปรายซักถาม 

๑๖.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.       มอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม 
 
 
 
 
........................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุ ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
  ๒. รับประทานอาหารว่าง รอบเช้า เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. 

รอบบ่าย เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ใบสมคัรเขา้รบัการอบรมโครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลกัสตูร “พฒันาทกัษะการปฏบิตังิานสารบรรณตามระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยงานสารบรรณ (ฉบบั
ที ่๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ การเขียนหนงัสอืราชการ ศลิปะการใชถ้อ้ยคำสำนวนในหนงัสอืราชการและ 
การจดัทำรายงานการประชมุ” รุน่ที ่๑ – รุน่ที ่๘  จดัโดย สำนกังานบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัศลิปากร 

*********************************************************************************************************************** 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  
  รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมดวงตะวนั จ.เชยีงใหม ่  
  รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
  รุ่นที่ ๗  ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมสนุยีแ์กรนด ์ จ.อบุลราชธาน ี
  รุ่นที่ ๘  ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 
 
หน่วยงาน..........................................................................สังกัด..................................... ...................เลขที่................................................ 
แขวง/ตำบล........................................เขต/อำเภอ........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.....................  
ชื่อผู้ประสานงาน...............................................................................โทรศัพท์...................... ...................................................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังน้ี  (กรุณาเขียนตัวบรรจงเพ่ือการออกใบเสร็จและใบประกาศนียบัตร) 
๑. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง....................................... ..............โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line.............................................................................................  
๒. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
๓. ชื่อ........................................................................ตำแหน่ง.......................................... ...........โทรศัพท์มือถือ......................................... 
E-mail/Facebook……………………………………………….....………………ID Line............................................................................................. 
อาหาร    อาหารมุสลิม จำนวน................คน    อาหารอื่น ๆ ระบุ............................................. จำนวน................คน 
วิธกีารสมคัร สามารถสมัครและดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ Website: www.thailocalsu.com หรือ Line: @thailocalsu 

ติดต่อ คุณแป้ง มือถือ  ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖     Line: @thailocalsu 
   โทรศัพท์  ๐ ๒๑๐๕ ๔๖๘๖  ต่อ ๑๐๐๒๖๖ 

ติดต่อ คุณแอน   มือถือ / ID Line:  ๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ 
คา่ลงทะเบยีน คนละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
การชำระเงิน  ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน  

 ชำระเงินโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
  ธนาคาร : ธนาคารกรงุไทย สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
  ชื่อบัญชี : มหาวทิยาลยัศลิปากรเลขที่บัญชี : ๙๘๒-๓-๐๔๗๘๑-๒ 

**หากโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี Line : @thailocalsu หรือติดต่อที่ 
คุณแป้ง มือถือ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖  โดยระบชุื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน่วยงาน และหลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ชัดเจน** 

เงือ่นไขการชำระเงนิโดยวิธกีารโอนเงนิ 
• สามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ต้ังแต่ เดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
• กรณีมีค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
• กรณีผู้สมคัรเข้ารับการฝึกอบรมดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้า แต่ไม่สามารถมาเข้ารับการฝึกอบรมได้  

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอยา่งนอ้ย ๕ วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าจะถือว่าท่านมีความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามปกติ 
และจะไมส่ามารถขอรบัเงนิคนืได้ในภายหลงั 

**************************************************************************************************** 
 การสำรองหอ้งพกั สามารถสแกน QR-Code สำหรับจองห้องพักของโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรงุเทพฯ       

โทรศัพท์: ๐๒-๔๒๒-๙๒๒๒    E-mail : rsvn@royalriverhotel.com 

QR-Code เพือ่สมคัรอบรม 
 

 
QR-Code เพือ่จองหอ้งพกั 




