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5. หลักสู ตร “Workshop – การเขียนเอกสารเพือ่ ใช้ ในงานอย่ างมีประสิ ทธิภาพ”
Workshop - Effective Business Writing
(หลักสู ตร 1 วัน/ 6 ชัว่ โมง)
1. หลักการและเหตุผล
งานทุกอย่าง ทุกตาแหน่ง ทุกระดับ ต้องมีการเขียนเอกสารเพื่อใช้ติดต่องานกันอยูต่ ลอดเวลา อาทิเช่น
o บันทึกภายในเพื่อรายงานเหตุการณ์
o บันทึกภายในเพื่อขออนุมตั ิ
o E-mail แจ้งเพื่อทราบ
o E-mail ติดต่อกับคู่คา้
o E-mail ขออนุมตั ิดาเนินการต่างๆ
o จดหมายติดต่อกับลูกค้า
o จดหมายติดต่อหน่วยงานราชการ
o ฯลฯ
ยังมีพนักงานอีกจานวนมากที่ เขียนเอกสารในการติดต่องาน (ดังตัวอย่างข้างต้น) ได้ไม่ดีพอ ทาให้มีปัญหาในการ
ปฏิ บตั ิงาน ส่ งผลให้งานล่าช้า เช่ น เขียนบันทึกเพื่อขออนุ มตั ิ แต่ประเด็นไม่ชัดเจนว่าอนุ มตั ิ เรื่ องอะไร/ เขียนบันทึ กเพื่อขอ
อนุ มตั ิจดั ซื้ ออุปกรณ์ ระบุจานวนเงิ นที่ขออนุ มตั ิชดั เจน แต่ไม่ได้บอกว่าซื้ อมาแล้วได้ประโยชน์คุม้ ค่าอย่างไร/ เขียน e-mail
แจ้งให้พนักงานรับทราบเรื่ องและให้ปฏิบตั ิตาม แต่ไม่ได้ระบุวนั ที่เริ่ มมีผลบังคับใช้-วันที่เริ่ มให้ปฏิ บตั ิ/ เขียนบันทึกรายงาน
เหตุการณ์ แต่ไม่บอกสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์-ผลหรื อความเสี ยหาย-การแก้ไข-วิธีการป้ องกันที่จะไม่ให้เหตุการณ์น้ นั ๆ เกิดขึ้น
อีก เป็ นต้น
การเขียนเอกสารเพื่อใช้ในการทางานนั้น ไม่ใช่เรื่ องยาก หากรู ้หลักการ องค์ประกอบ และจดจารู ปแบบได้ ซึ่ งเรื่ อง
เหล่านี้ พนักงานที่ทางานมาระยะหนึ่งแล้ว สามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างรวดเร็ ว ใช้เวลาสั้นๆ ในการพัฒนาฝึ กฝนพัฒนาทักษะเรื่ องนี้
ให้ดีข้ ึนได้
2. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาเห็นความสาคัญในการเขียนเอกสารที่สมบูรณ์ถูกต้อง
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนาเข้าใจว่าเอกสารที่สมบูรณ์ถูกต้อง ช่วยให้งานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้นอย่างไร
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนารู ้วา่ เอกสารแต่ละประเภทควรมีเนื้อหา-องค์ประกอบอะไรบ้างจึงจะสมบูรณ์
- เพื่อให้ผเู ้ ข้าสัมมนาจาจดรู ปแบบของเอกสารแต่ละประเภทได้
- เพื่อให้ผเู้ ข้าสัมมนามีโอกาสฝึ กฝนการเขียนเอกสารที่ใช้ในงาน
3. ผู้ทคี่ วรเข้ าสั มมนา พนักงานทุกคน ทุกระดับในองค์กร
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4. เนือ้ หาและกาหนดการสั มมนา
09.00 – 10.30 / รู ้จกั เอกสารต่างๆ ในการทางาน
/ ผลเสี ยหายจากการทาเอกสารไม่สมบูรณ์หรื อไม่ถูกต้อง
/ เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงานด้วยการพัฒนาทักษะในการเขียนเอกสารให้สมบูรณ์ถูกต้อง
/ เทคนิคในการพิจารณาว่าเอกสารใดควรมีเนื้อหา-องค์ประกอบอะไรบ้าง
10.30 – 10.45 Coffee Break
10.45– 12.00 / รู ปแบบ-องค์ประกอบของ “บันทึกภายในและ E-mail ติดต่องานภายใน” ที่ดี
/ ฝึ กปฏิบตั ิเขียน - บันทึกภายในที่ถูกต้องสมบูรณ์
12.0 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 / เทคนิคในการเขียนถ้อยคา เนื้อความให้รัดกุม สั้น-กระชับ แต่ได้ใจความ
/ รู ปแบบ-องค์ประกอบของ “จดหมายติดต่อธุ รกิจ และ E-mail ติดต่อธุ รกิจกับบุคคลภายนอก” ที่ดี
/ ฝึ กปฏิบตั ิเขียน – จดหมายติดต่อธุ รกิจ
(หรื อ ฝึ กปฏิบตั ิเขียน – E-mail ติดต่อธุ รกิจ)
14.30 – 14.45 Coffee Break
14.45 – 16.00 / รู ปแบบ-องค์ประกอบของ “จดหมายติดต่อราชการ” ที่ดี
/ รู ปแบบ-องค์ประกอบของ “บันทึกรายงานเหตุการณ์” ที่ดี
/ ฝึ กปฏิบตั ิเขียน – บันทึกรายงานเหตุการณ์
/ รู ปแบบ-องค์ประกอบของ “เอกสารโครงการ” ที่ดี
/ ถาม-ตอบข้อสงสัย
5. วิทยากร อ. รุ่ งนิกร สุ มงคล **ดูประวัติวทิ ยากร ตามเอกสารแนบ
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