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Professional Training Solution
หล ักสูตร การบริหารงานเอกสารและจ ัดเก็บเอกสาร
ว ันที่ 24 มกราคม 2562 / หรือ ว ันที่ 6 มีนาคม 2562
เวลา 09.00-16.00 น.
ิ -แยกสุทธิสาร)
โรงแรมโกล์ดออร์คด
ิ กรุงเทพฯ(ถนนวิภาวดีร ังสต

หลักการและเหตุผล
สํานักงานทัง้ ในภาคเอกชนและรัฐบาลมักจะมีเอกสารเข ้า – ออกหลายประเภทเป็ นจํานวนมาก ซึง่ มีความสําคัญมาก
้ มีประโยชน์ในการนํ าข ้อมูลไปใช ้ในโอกาสต่อไป นอกจากนัน
น ้อยแตกต่างกัน เอกสารบางชิน
้ ยังใช ้เป็ นหลักฐานในการ
อ ้างอิง ฉะนัน
้ ถ ้าสํานักงานแห่งใดต ้องการดําเนินการด ้านเอกสารอย่ามีประสิทธิภาพจําเป็ นต ้องใช ้หลักการบริหาร และการ
จัดเก็บเอกสารทีด
่ ม
ี รี ะบบเพือ
่ ให ้นํ าข ้อมูลมาใช ้ได ้อย่างรวดเร็ว



การบริหารงานเอกสารที่ดี สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดความสูญเสียเรื่องเวลา คาใชจาย
แฝง และสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยในการทํางานไดอยางเปนรูปธรรม



จะเก็บเอกสารไวที่ไหน? เหมาะสม ไมสูญหาย งายตอการสืบคน



เพิ่มแฟม เอกสาร ทําอยางไร? เปนระเบียบ ไมยุงยาก



เขาใจวงจรเอกสาร ระบบ และขั้นตอนการจัดเก็บและบริหารจัดการเอกสารเพื่อใชในการทํางานจริง
อยางเห็นผล

หลักสูตรนี้จึงไดพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหพนักงานธุรการ เลขานุการ พนักงานบริการ และพนักงานขายที่มี
เอกสารจํานวนมาก ไดเรียนรูทั้งเทคนิควิธีในการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ทั้งการจัดเก็บเอกสารกระดาษ และ
เอกสารอิเลคโทรนิคส รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ทีจ
่ ะทําใหผูอบรมไดเขาใจและสามารถประยุกตใชไดดวยตนเองเมื่อ
ปฏิบัติงานจริง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สูสํานักงานยุคไรกระดาษอยางเปน

ระบบ
2. เพื่อใหผูเขาอบรมสามารถนําความรูทไ
ี่ ดไปประยุกตใชเรื่องการบริหารงานระบบจัดเก็บเอกสาร สูสํานักงาน

ยุคไรกระดาษ อยางมีประสิทธิภาพ ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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Professional Training Solution
ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
1.

ความสําคัญและประโยชน์ของระบบบริหารเอกสาร

2.

การประเมินปั ญหาต่าง ๆ ของการบริหารและจัดเก็บเอกสาร

3.
4.

5.

6.

•

ปั ญหาเกีย
่ วกับบุคลากร

•

ปั ญหาด ้านระบบ

•

ปั ญหาด ้านสงิ่ แวดล ้อมต่างๆ (สถานที/่ อุปกรณ์)

กิจกรรม Workshop: บทวิเคราะห์และสรุปปั ญหากลุม
่
วงจรของการบริหารงานเอกสารและจัดเก็บเอกสาร
•

ประเภทของเอกสารในการทํางาน

•

ิ้ สุด
วงจรการบริหารและจัดเก็บเอกสารตัง้ แต่เริม
่ ต ้นจนสน

ระบบการจัดเก็บเอกสาร
•

มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร

•

้
ระบบการจัดเก็บเอกสารทีส
่ ะดวกต่อการใชงาน
และง่ายต่อการค ้นหา

•

้
ข ้อแนะนํ าในการใชคอมพิ
วเตอร์เป็ นเครือ
่ งมือชว่ ยในการจัดเก็บเอกสาร-ข ้อมูล

ความรู ้ความเข ้าใจเรือ
่ งตู ้เก็บเอกสารและแฟ้ มจัดเก็บเอกสาร

7.

การสร ้างระบบควบคุมในการบริหารงานเอกสาร (Document System Control)

8.

ิ ธิภาพ
ขัน
้ ตอนในการจัดเก็บเอกสารทีม
่ ป
ี ระสท

9.

•

การปฏิบัตเิ กีย
่ วกับเอกสารก่อนเก็บ

•

การวางแผนในการจัดเก็บเอกสารทีไ่ ด ้ผล

ิ ธิภาพ
วิธก
ี ารจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสท
•

ระบบการจัดเรียงแฟ้ มเอกสาร

•

การจัดทําดรรชนีเอกสาร/แฟ้ ม (Index)

•

การจัดเก็บเอกสารตามเลขเรียงลําดับ

•

ี ํากับกลุม
การจัดเก็บเอกสารตามเรือ
่ งและวิธใี ห ้สก
่ เรือ
่ ง

•

การจัดระบบการยืมเอกสารเวลาในการเก็บ
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10.

กิจกรรม Workshop: การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็ นระบบ

11.

วิธก
ี ารปฏิบัตต
ิ อ
่ เอกสาร แฟ้ มเอกสาร และ ตู ้เอกสาร

12.

ความสําคัญของอายุเอกสารและการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บ

13.

ข ้อควรปฏิบัตเิ พิม
่ เติมในการจัดเก็บเอกสาร

14.

สรุป คําถามและคําตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน
(รวมค่าวิทยากร ค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน-เครือ
่ งดืม
่ 2 เบรค)
ค่าอบรม

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
Normal ค่าสมมนาจ่
ายหน้างาน

3,700

259

(111)

3,848

ั
ค่าสมมนา

3,400

238

(102)

3,536

สม ัคร 3 ท่านขนไป
ั้
ท่าน ๆ ละ

3,200

224

(96)

3,328

Early Bird

การชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ี อมทรัพย์ สาขาโลตัสรามอินทรา 109 เลขที่ 029-7110496
1.2 ธนาคารกรุงเทพ บัญชอ
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ E-mail:ptstraining3@gmail.com
และ Scan Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution Ltd,
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
www.ptstraining.in.th
E-mail info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

Line : ptstraining
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แบบฟอร์ มลงทะเบียน
การบริหารงานเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขภาษีฯ_________________________________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ ____________________ต่อ_______
Fax: ___________________________

E-mail: _________________________________________

วันสัมมนา_______________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ ____________________________
E-mail: ____________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 5 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา
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