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หล ักสูตร การเขียนคูม
่ อ
ื ปฏิบ ัติงาน (Work Manual Writing)
ว ันที่ 22 ธ ันวาคม 2564
รุน
่ ถ ัดไปว ันที่ 26 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ

หลักการและเหตุผล
การทางานในองค์กรธุรกิจ ส่วนใหญ่มกั ประสบปัญหาของการทางานที่ไม่เป็ นระบบ ไม่เป็ นกระบวนการ จึงส่งผลให้
เกิด "คอขวด" "รอยต่อ" หรื อ "ความขัดแย้ ง" ในการไหลของงาน และในความเป็ นองค์กรธุรกิจ ซึง่ ย่อมมีมากกว่า 1 หน่วยงาน
จึงยิ่งเกิดปั ญหาของขันตอนการท
้
างานในลักษณะของงานฉันเสร็ จไม่ได้ เพราะต้ องมาสะดุดกับงานเธอนัน่ เอง นอกจาก นี ้
หากแต่ละฝ่ ายงาน ไม่มีการกาหนดขอบเขตการทางานของแต่ละตาแหน่งงานไว้ ก็ยิ่งทางานด้ วยความสับสน เอ๊ ะ ! นี่! งาน
ฉัน หรื อนันงานเธอ
้
ใช่ไหม ? ดังนั
้ น้ "การเขียนคูม่ ือการทางาน" ย่อมลดปั ญหาในการทางานทังภายในหน่
้
วยงานตนเองและ
การทางานข้ ามหน่วยงานได้ อย่างเป็ นระบบที่ดีนนั่ เอง
วัตถุประสงค์ :เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าการฝึ กอบรม
เรี ยนรู้ "หลักการ" ในการเขียนคูม่ ือการทางานว่า "ต้ องทาอย่างไร"
ฝึ กปฏิบตั ิ "การเขียนคูม่ ือการทางาน"
หัวข้ อการฝึ กอบรม
อะไรคือวัตถุประสงค์ของคูม่ ือการทางาน
5 ขอบเขตของคูม่ ือการทางาน
10 องค์ประกอบของการเขียนคูม่ ือการทางาน
การเขียนแผนผังงาน (Flow chart) ทาอย่างไร
ทาความคุ้นเคยให้ เข้ าใจกับ "สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ" ในการเขียนแผนผังงาน
กฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ ในการเขียนแผนผังงาน
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การวิเคราะห์การไหลของงานในแต่ละประเภท
ตัวอย่างและแนวทางการเขียนแผนผังงาน
การฝึ กปฏิบตั ิ : Flow Chart Workshop
ประเภทของการเขียนคูม่ ือการทางาน แบ่งเป็ น 3 ลักษณะ
1.เขียนโดยผู้ปฏิบตั ิ เพื่อยึดเป็ นแนวการทางาน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทางาน
2.เขียนโดยผู้อื่น เพื่อให้ ผ้ ทู ี่ต้องมาปฏิบตั งิ านได้ ศกึ ษาด้ วยตนเอง จนสามารถทางานนันๆได้
้
โดยไม่ต้องมีคนสอน
3.เขียนไว้ ให้ ผ้ มู ารับบริการ (ลูกค้ า) ใช้ เป็ นแนวพึงปฏิบตั เิ พื่อลดความล่าช้ าและ/หรื อเตรี ยมความพร้ อมก่อนมารับ
บริการจากเรา
3 ระดับของความละเอียดในการเขียนคูม่ ือการทางาน
1.คูม่ ือกฎระเบียบ (Manual Book)
2.คูม่ ือขันตอนงาน
้
(Cook Book)
3.คูมือเคล็ดลับ (Tip Book)
การฝึ กปฏิบตั ิ : Work Manual Workshop
วิธีการฝึ กอบรม
บรรยาย ฝึ กปฏิบตั แิ ละกิจกรรม
ระยะเวลาฝึ กอบรม:
1 วัน
วิทยากร อาจารย์ พรเทพ ฉันทนาวี (ตามไฟล์ เอกสารแนบ)
การศึกษา
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ ทางาน
ผู้อานวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
ผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุม่ บริษัท ทีซีซี แคปปิ ตอล กรุ๊ป
ที่ปรึกษาและวิทยากรด้ านทรัพยากรบุคคล
ผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรมการตลาดและการขาย เครื อโอสถสภา
ฯลฯ
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ั มนาต่อ 1 ท่าน
อัตราค่าสม

(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสารการอบรม ค่าอาหารกลางว ัน วุฒบ
ิ ัตร )
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย

ราคาสุทธิ

3%

ค่าอบรม / 1ท่าน

3,200

224

(96)

3,328

ค่าอบรม 2 ท่านๆละ

3,000

210

90

3,120

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
การชาระค่าธรรมเนียม
ี ร์เช็ค ขีดคร่อม สง่ ั จ่ายในนาม
1. ชาระโดยสง่ ั จ่ายเช็ค/แคชเชย
่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd.,Partnership)
หจก.โปรเฟสชัน
เลขที่ 89/161 ซอยพระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู ้เสียภาษี 0103553030100
2. โอนเงินเข้าบ ัญช ี
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 732-245823-8
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอินทรา 109 บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 029-711049-6

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด Email มาที่ ptstraining3@gmail.com
ติดต่อ: คุณอรัญญา (ตุ ้ม) 086-8929330
Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้นไป)

Professional Training Solution www.ptstraining.co.th

086-8929330

Page 3

การเขียนคูม
่ อ
ื ปฏิบต
ั งิ าน Work Manual Writing www.ptstraining.co.th

แบบฟอร์มลงทะเบียน

การเขียนคูม
่ อ
ื ปฏิบ ัติงาน
Work Manual Writing
ส่งมาที่ ptstraining3@gmail.com หรื อ info.ptstraining@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกากับภาษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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