เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่ างมีประสิทธิภาพ (1D)

หลักสู ตรอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรื่ อง
“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่ างมีประสิทธิภาพ”
(Effective Writing a Meeting Report Techniques Training Workshop)
(หลักสู ตร1วัน)

โดย

อาจารย์ ดร.พัชรี แช่ มช้ อย
หลักการและเหตุผล
จากโลกและสังคมในปั จจุบนั ที่มีววิ ฒั นาการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ทาให้สภาพการเมือง สังคม
เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมล้วนแปรเปลี่ยนไป มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิม่ มากขึ้น โดยเฉพาะองค์กรที่
ประกอบธุ รกิจนั้นล้วนต้องอาศัยกลยุทธ์ในการพัฒนาส่ งเสริ มบุคลากรเพื่อให้ทนั ยุค ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
อยูเ่ สมอ บุคลากรจึงจาเป็ นต้องมีการประชุมเพื่อกาหนด/ทบทวนทิศทางการดาเนินงาน การวางกลยุทธ์ วาง
แผนการ ติดตามงานและรายงานความคืบหน้าของกิจการ ตลอดจนเพื่อตัดสิ นใจแก้ปัญหาและพัฒนาปรับปรุ ง
การทางานให้ดีข้ ึน ซึ่ งในการประชุมแต่ละครั้งจาเป็ นต้องมีการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุมเพื่อให้
เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดอันเนื่องจากการประชุม
ดังนั้น การจัดอบรมเพื่อส่ งเสริ มบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจดบันทึกและเขียนรายงานการประชุม ให้
บุคลากรได้มีความรู ้ ความเข้าใจตลอดจนมีเทคนิคในการบันทึกและเขียนรายงานการประชุมด้วยความเข้าใจที่
ประกอบไปด้วยความเชื่ อมัน่ ตรงตามมาตรฐาน พร้อมทั้งมีทศั นคติเชิงบวก อารมณ์ ดี มีใจรักงานและหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ส่ งรายงานการประชุมตรงเวลา ย่อมมีผลทาให้การประชุมขององค์กรนั้นบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ต้ งั ไว้สืบต่อไป

www.en tra in in g. net
www.pa ko rnb log . com
0-2732-2345 , 0-2374-8638

Page 1 of 4

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่ างมีประสิทธิภาพ (1D)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริมความรู ้และความเข้าใจ ทัศนคติที่ถูกต้องในเรื่ อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่าง
ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้ างสรรค์ ให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริ งของการเขียนรายงานการประชุมที่ดี
จนสามารถฝึ กฝนพัฒนารู ปแบบการเขียนรายงานการประชุมได้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รู ปแบบการเขียนรายงานการประชุม และเกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุ ด
5. เพื่อเป็ นการสนับสนุนพันธกิจหลักตลอดจนเป็ นการเพิ่มชื่อเสี ยงให้กบั องค์กร ให้เป็ นที่รู้จกั แพร่ หลาย

หัวข้ อการอบรม:









ความสาคัญของการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม
ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม
การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการเขียนรายงานการประชุ ม
การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
รู ปแบบการเขียนรายงานการประชุม
การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม
การใช้ภาษาเพื่อจดและการเรี ยบเรี ยงรายงานการประชุม
เทคนิคการเชียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ระยะเวลา:

หลักสูตร 1 วัน (6 ชัว่ โมง)

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัตกิ าร 80%)
- การบรรยาย-สาธิต
- ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสู ตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
- การแสดงบทบาทสมมติ
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วิธีการประเมินผล
-

จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่ มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่ รูปธรรมจนเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
#############################################################################################################

กาหนดการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารหลักสู ตร
“เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมอย่ างมีประสิ ทธิภาพ”
(Effective Writing a Meeting Report Techniques Training Workshop)
เวลา
9:00 – 10:30 น.

หัวข้ อการฝึ กอบรม
Workshop 1 : Ice Breaking, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง

ความสาคัญของการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

ปัญหาและอุปสรรคการเขียนรายงานการประชุม

การส่ งเสริ มทัศนคติเชิงบวกในการเขียนรายงานการประชุ ม

10:30 – 10: 45 น. พักกลางวัน
10:45 – 12:00 น.

Workshop 2 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง
 การวางแผนการเขียนรายงานการประชุม
 รู ปแบบการเขียนรายงานการประชุม
 การเขียนและการวิเคราะห์ระเบียบวาระการประชุม

12:00 – 13: 00 น. พักเบรก
13:00 – 14:30 น.

Workshop 3 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, การระดมสมอง.การแสดงสาธิ ต,การแสดงบทบาทสมมุติ
 การใช้ภาษาเพื่อจดและการเรี ยบเรี ยงรายงานการประชุม
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 เทคนิคการเชียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
 จัดประชุมย่อย
14:30 – 14: 45 น. พักกลางวัน
14:45-15:45 น.

Workshop 4 : การฝึ กปฏิบตั ิ
 ฝึ กปฏิบตั ิเขียนรายงาน
 นาเสนอผลงาน
 Feedback/วิทยากรให้คาแนะนา

15:45 – 16:00 น.

ทบทวน-ถามตอบและปิ ดการฝึ กอบรม
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