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Onsite Training พร้อมรับใบวุฒิบัตร  ฟรี !!! 

หลักสูตร การใช้งานอีเมลเพือ่ติดต่อส่ือสารอย่างมืออาชีพ 
 

วันพุธท่ี  15  มีนาคม  2566  เวลา  09.00 -16.00  น. (อบรม 6 ช่ัวโมง) 

  สถานท่ี โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ **สถานีอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทนัที !!! 

 
l 

วทิยากร : อาจารย์ภัทร์วด ี มาศภูมิ 

หลกัการและเหตุผล 
 

การเขา้ใชร้ะบบอีเมล 
ข้อดีและประโยชน์ของอีเมล 
วิธีการเข้าใช้ (Log-in) 
รับส่งอีเมล Outook/Google 

➢ องคป์ระกอบ และส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรม 

o การตั้งค่า Outlook OWA ท่ีจ าเป็น 

▪ ตั้งค่าจดหมายท าใหส้ถานะเปล่ียนเป็นอ่านแลว้ 

▪ ค าลงทา้ย Signature 

▪ ตั้งค่าหน่วงเวลาให้การส่งออกเมล 10 วินาที (UndoSend)(Outlook) 

➢ สร้างโฟลเดอร์ และแสดงโฟเดอร์ท่ีจ าเป็น 

➢ เทคนิคการเล่ือนอีเมลท่ีส าคญัมาอยูด่า้นบนของจดหมายทุกคร้ัง 

➢ เทคนิคการกล่าวถึง (Mention) ในเน้ือหาจดหมาย 

➢ เทคนิคการแนบอีเมลอ่ืนไปยงัเมลท่ีก าลงัเขียน 

➢ ตั้งระยะเวลาการส่งออกอีเมล  

➢ การตั้งค่ากฎจาก Sweep (Outlook) 

➢ เขียนกฏจากระบบ 

➢ กูค้ืนอีเมลท่ีลบไป  
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Calendar 
➢ การใชป้ฏิทินเพื่อการนดัหมาย 

➢ การแกไ้ขและตั้งค่าปฏิทิน 

➢ การแชร์ปฏิทิน 

People 
➢ การเก็บรายช่ือผูติ้ดต่อดว้ยช่องทางจากอีเมลท่ีไดรั้บ 

OneDrive for Business/Google Drive 

➢ ขอ้ดีของการใชก้ารใชพ้ื้นท่ีคลาวด ์

➢ ประโยชน์สามารถท างานท่ีเคร่ืองอ่ืน และใชไ้ฟลเ์ดิมท่ีเก็บใน   

➢ ส่วนประกอบ OneDrive for Business และการใชค้ าสั่ง 

➢ การสลบัโหมดการใชง้านระหวา่งโหมดปกติและโหมดคราสสิค 

➢ การจดัเรียงไฟล ์และคน้หาไฟลท่ี์ตอ้งการ 

➢ การยา้ยหรือคดัลอกไฟลไ์ปยงัโฟลเดอร์อ่ืน 

➢ การเปล่ียนมุมมองใน OneDrive for Business 

➢ การเปิดไฟลใ์น OneDrive for Business ทางเวบ็บราวเซอร์หรือเปิดจากโปรแกรมเดสทอ็ป 

➢ การดูไฟลท่ี์แชร์ออกไปและดูไฟลท่ี์ไดรั้บการแชร์มา 

➢ ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ถึง การแชร์ไฟล ์

o ขอ้แตกต่างระหวา่ง Share & Copy Link 

o เทคนิคการแชร์ไปใหบุ้คคลนอกองคก์รดว้ยแชร์โดยใชลิ้งคท่ี์แชร์ 

o การแชร์ไฟลไ์ปใหเ้ฉพาะคนในองคก์ร 

o การแชร์ไฟลไ์ปใหเ้ฉพาะบุคคลท่ีระบุ 

o การป้องกนัไฟลเ์อกสารในกรณีแชร์ไปยงับุคคลภายนอกองคก์ร เช่น การตั้งค่าวนัท่ีในการเขา้ใชไ้ฟล ์

ป้องกนัการดาวน์โหลด การแกไ้ข และใส่รหสัผา่นในไฟลท่ี์ใชร่้วมกนั 

o การใหสิ้ทธิและก าหนดสิทธิ การเพิ่มสิทธิการแชร์ไปใหบุ้คคลใหม่ 

o หยดุการแชร์ไฟลแ์บบ Stop Share 

➢ แชท และท างานเอกสารร่วมกนั 

➢ ท างานเอกสารร่วมกนัดว้ย Office Word Online 

➢ การพิมพด์ว้ยเสียงเป็นตวัอกัษรภาษาไทย 

➢ ใชเ้อกสารร่วมกนัในเวลาและไฟลเ์ดียวกนั 
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➢ การตรวจสอบงานและ Comment ระบุถึงคนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยสัญลกัษณ์ @ การอา้งถึงบุคคลไดง่้าย และตอบกลบั

ขอ้ความในเอกสารไดท้นัที 

➢ เสริมโปรแกรมอ่ืน 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพ่ิมเติมได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเขา้บัญชี ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรุณา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 

กรุณาหัก ณ ทีจ่่าย 3 % ในนาม บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จำกัด  เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
เลขที่ 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรงุเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 
 

                                      

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. กรณีที่ท่านแจ้ง
ยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยัง

ไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน 30 %  ทันท ี   
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