
หลักสูตรการฝกอบรม (Public Training) ประจำป 2565 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

หลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 

งานดานสารบรรณเอกสารถือเปนงานที่มีความสำคัญและมีความจำเปนสำหรับทุกองคกรและใน

ปจจุบันองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมีความจำเปนท่ีจะตองพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและการ

ส่ือสาร ส่ิงท่ีสำคัญคือการใชภาษาท่ีดี ถูกตอง ชัดเจน และสามารถบอกถึงวัตถุประสงคของผูเขียนไดอยางตรงประเด็น 

เขาใจงาย ซึ่งจะชวยในการติดตอส่ือสารสรางทัศนคติท่ีดีแกผูท่ีตองการติดตอหรือผูท่ีเกี่ยวของ  ทำใหการดำเนินงานนั้น

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเขียนหนังสือเพื่อสื่อความหมายใหเขาใจตรงกันเปนสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะชวย

ประหยัดเวลาและปฏิบัติงานไดตรงวัตถุประสงค การเขียนหนังสือตอบโตมิไดมีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสาร

เทานั ้น หากยังบงบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรและองคกรจึงจำเปนที่จะตองเขียนใหดีเพื ่อเปน

ภาพลักษณท่ีดีขององคกรตอไป 

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว จึงไดกำหนดจัดการฝกอบรมหลักสูตร 

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความรูใหกับผูปฏิบัติงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถ

วิเคราะหหลักการเขียนหนังสือราชการ การจัดทำรายงานการประชุมท่ีถูกตองอยางเปนระบบดียิ่งข้ึน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจในหลักการเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโตตอบไดอยางถูกตอง 

2. เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการใชภาษาราชการ และการจัดทำเอกสาร  

3. เพื่อใหเกิดทักษะและฝกปฏิบัติจริง และเพื่อใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูเขารับการฝกอบรมดวยกัน 

4. เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. หัวขอการฝกอบรม (จำนวน 12 ช่ัวโมง) 

1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ระเบียบอื่น ๆ  

2. โครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด 

3. แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ การจัดทำหนังสือราชการ 

4. ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ 

5. การจัดทำหนังสือราชการและหนังสือโตตอบ 

4. เปาหมาย 

1. ผูบริหารสวนงาน บุคลากร เจาหนาท่ี พนักงานทุกระดับสังกัดหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

2. ผูท่ีสนใจท่ัวไป 

5. ระยะเวลาการฝกอบรม (12 ช่ัวโมง) 

วันท่ี 6-7 มกราคม 2565 
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6. สถานท่ีจัดการฝกอบรม 

 หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

7. วิทยากร 

 รศ.ดร.เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. การรับสมัคร (รับสมัคร จำนวนไมเกิน 30 ทาน / หลักสูตร) 

- ผู สมัครฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาตนสังกัดกอนสมัคร และ ตองไดรับการฉีดวัคซีน

ครบถวนตามจำนวนที่คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดเชียงใหมไดกำหนดไว (อยางใดอยางหนึ่ง) ประกอบดวยวัคซีน 

Johnson & Johnson / AstraZeneca จะตองฉีดเข็มแรกแลวไมนอยกวา 14 วัน , Sinovac 2 เข็ม , SinoPharm 2 เข็ม , 

Moderna 2 เข็ม , Pfizer 2 เข็ม , Sinovac+AstraZeneca 2 เข็ม และ Sputnik V 2 เข็ม  

- สมัครเขารวมการฝกอบรมไดท่ี Website : www.uniserv.cmu.ac.th หรือ QR Code จากสื่อประชาสัมพันธ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท/โทรสาร 

หมายเลข 053-942874 หรือ E-mail : uniserv.training@gmail.com 

- การจัดฝกอบรมไดปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ของจังหวัดเชียงใหม 

9. การชำระคาลงทะเบียน 3,500 บาท (ไมรวมคาท่ีพัก) 

- คาลงทะเบียนอัตรานี้รวมคาใชจายเกี่ยวกับการดำเนินงานหลักสูตร คาบริการวิชาการ คาใบประกาศนียบัตร 

และคาตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 

- หากมีจำนวนผูสมัครถึงเกณฑท่ีสามารถจัดฝกอบรมได ผูสมัครจะไดรับการยืนยันอีกครั้งและโปรดชำระคาลงทะเบียน

ภายใน 10 วันทำการกอนวันฝกอบรม โดยชำระคาลงทะเบียนผานธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

บัญชีออมทรัพย เลขท่ี 566-554099-0 ช่ือบัญชี สำนักบริการวิชาการ (โครงการบริการวิชาการและวิจัย)  

- กรุณาสงสำเนาเอกสารหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com โดยระบุช่ือผูสมัคร 

ช่ือหลักสูตร วันท่ีอบรม ตลอดจนรายละเอียดในการออกใบเสร็จรับเงินท่ีชัดเจนและถูกตอง  

10. เม่ือชำระคาลงทะเบียนแลวไมสามารถยกเลิกการฝกอบรมได ยกเวน 

- หากติดภารกิจ โปรดแจงเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแนบสำเนาหนังสือสั่งการหรือเอกสารที่เกี่ยวของจาก

หนวยงานมายังสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ลวงหนาไมนอยกวา 5 วันทำการกอนวันฝกอบรม ทานจะไดรับ

คาลงทะเบียนคืนเต็มจำนวน 

- หากผูสมัครมีเหตุจำเปนอื่น โปรดแจงเปนลายลักษณอักษรมายังสำนักบริการวิชาการ ลวงหนาไมนอยกวา 5 วัน 

ทำการกอนวันฝกอบรม สำนักบริการวิชาการ จะทำการคืนเงินคาลงทะเบียนแกผูสมัครในสัดสวนรอยละ 80 ของจำนวนเต็ม 

โดยหักเปนคาใชจายในการดำเนินงานรอยละ 20 หรือ สามารถสงผูแทนทานอื่นเขารับการฝกอบรมแทนได 
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- หากปรากฏวาผูสมัครไมไดแจงยกเลิกตามเงื่อนไขตามเวลาที่กำหนด สำนักบริการวิชาการขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธ

การคืนเงินคาลงทะเบียนทุกกรณี 

- สงเอกสาร / หลักฐานมายัง E-mail : uniserv.training@gmail.com  

11. หมายเหตุ 

- หนวยงานภาครัฐ สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2555 และระเบียบการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

พ.ศ. 2554 และ (กรณีจากหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ ่น) สามารถเบิกคาใชจายในการอบรมไดตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 และระเบียบ

วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และ (กรณีจากหนวยงานอื่น) สามารถเบิกคาใชจาย

ในการอบรมไดตามระเบียบหนวยงาน  

- หนวยงานเอกชน สามารถนำคาใชจ ายในการฝกอบรมพัฒนาฝมือแรงงานลดหยอนภาษีไดรอยละ 200   

(คำส่ังกรมสรรพากร ท่ี ป. 122/2545 เรื่อง ภาษีเงินได กรณีการยกเวนภาษีเงินไดสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวน

นิติบุคคลที่ไดจากการประกอบกิจการสถานศึกษาและที่ไดจากการประกอบกิจการสถานฝกอบรมเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานของ

ล ู กจ  างและรายจ  ายเพ ื ่ อการศ ึ กษาหร ื อฝ  กอบรมล ู กจ  างของบร ิ ษ ั ทหร ื อห  างห ุ  นส  วนน ิ ต ิ บ ุ คคล : 

http://www.rd.go.th/publish/13490.0.html) 

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนนิติบุคคลที่มิใชบริษัทหรือหางหุนสวนจำกัด ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร 

ไมอยูในขายเสียภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 3% 

12. การประเมินผล 

 โดยการใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลเนื้อหาการฝกอบรม วิทยากร และการจัดโครงการในภาพรวมหลังเสร็จส้ิน

การฝกอบรมแลว  

13. การรับรองผลการฝกอบรม 

 ผูเขารับการฝกอบรม ตองเขารวมกิจกรรมตางๆ ของหลักสูตรการฝกอบรมไมต่ำกวา 80% ของระยะเวลาตลอด

หลักสูตร จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรรับรองผล 

14. หนวยงานรับผิดชอบ  

งานสงเสริมการเรียนรู ฝายบริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  โทรศัพท 053-942874-5   แฟกซ 053-942874   E-mail : uniserv.training@gmail.com 
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กำหนดการหลักสูตร เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธองคกร 

โดย รศ.ดร.เปรมวิทย วิวัฒนเศรษฐ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา 

ณ หองฝายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

วันท่ี 6 มกราคม 2565 

เวลา   กิจกรรม/Workshop 

08.30 - 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.  การบรรยาย 

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ระเบียบอื่น ๆ  

- โครงสรางของหนังสือราชการแตละชนิด 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 

- แนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับ การจัดทำหนังสือราชการ 

 

วันท่ี 7 มกราคม 2565 

เวลา   กิจกรรม/Workshop 

09.00 – 12.00 น. การบรรยาย 

- ภาษาเพื่อการเขียนหนังสือราชการ 

 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 

 13.00 - 16.00 น. การบรรยาย 

- การจัดทำหนังสือราชการและหนังสือโตตอบ 

 

หมายเหตุ 

1. พัก 15 นาที (เชา เวลา 10.30-10.45 น.) และ (บาย เวลา 14.30-14.45 น.) 

2. กำหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

 


