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หลกัสตูร การเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน (Work Manual Writing) 
วนัที ่22 ธนัวาคม 2564 

รุน่ถดัไปวนัที ่26 มกราคม 2564 

เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมในเขตกรงุเทพฯ 

  

หลักการและเหตุผล 

 การท างานในองค์กรธุรกิจ สว่นใหญ่มกัประสบปัญหาของการท างานท่ีไมเ่ป็นระบบ ไมเ่ป็นกระบวนการ จงึสง่ผลให้

เกิด "คอขวด" "รอยตอ่" หรือ "ความขดัแย้ง" ในการไหลของงาน และในความเป็นองค์กรธุรกิจ ซึง่ยอ่มมีมากกวา่ 1 หนว่ยงาน 

จึงยิ่งเกิดปัญหาของขัน้ตอนการท างานในลกัษณะของงานฉันเสร็จไม่ได้ เพราะต้องมาสะดดุกับงานเธอนัน่เอง นอกจาก นี ้

หากแตล่ะฝ่ายงาน ไม่มีการก าหนดขอบเขตการท างานของแตล่ะต าแหน่งงานไว้ ก็ยิ่งท างานด้วยความสบัสน เอ๊ะ ! น่ี! งาน

ฉัน หรือนัน้งานเธอ ใช่ไหม ? ดัง้นัน้ "การเขียนคูมื่อการท างาน" ย่อมลดปัญหาในการท างานทัง้ภายในหน่วยงานตนเองและ

การท างานข้ามหนว่ยงานได้อยา่งเป็นระบบท่ีดีนัน่เอง  

วัตถุประสงค์:เพ่ือให้ผู้ เข้าการฝึกอบรม 

 เรียนรู้ "หลกัการ" ในการเขียนคูมื่อการท างานวา่ "ต้องท าอยา่งไร" 

 ฝึกปฏิบตั ิ"การเขียนคูมื่อการท างาน"  
หัวข้อการฝึกอบรม 

 อะไรคือวตัถปุระสงค์ของคูมื่อการท างาน  

 5 ขอบเขตของคูมื่อการท างาน 

 10 องค์ประกอบของการเขียนคูมื่อการท างาน 

 การเขียนแผนผงังาน (Flow chart) ท าอยา่งไร 

 ท าความคุ้นเคยให้เข้าใจกบั "สญัลกัษณ์ตา่ง ๆ" ในการเขียนแผนผงังาน 

 กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ในการเขียนแผนผงังาน 
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 การวิเคราะห์การไหลของงานในแตล่ะประเภท 

 ตวัอยา่งและแนวทางการเขียนแผนผงังาน 

 การฝึกปฏิบตัิ : Flow Chart Workshop 

 ประเภทของการเขียนคูมื่อการท างาน แบง่เป็น 3 ลกัษณะ 
 1.เขียนโดยผู้ปฏิบตั ิเพ่ือยดึเป็นแนวการท างาน ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 

 2.เขียนโดยผู้ อ่ืน เพ่ือให้ผู้ ท่ีต้องมาปฏิบตังิานได้ศกึษาด้วยตนเอง จนสามารถท างานนัน้ๆได้ โดยไมต้่องมีคนสอน 

 3.เขียนไว้ให้ผู้มารับบริการ (ลกูค้า) ใช้เป็นแนวพงึปฏิบตัเิพ่ือลดความลา่ช้าและ/หรือเตรียมความพร้อมก่อนมารับ

บริการจากเรา 

 3 ระดบัของความละเอียดในการเขียนคูมื่อการท างาน 
 1.คูมื่อกฎระเบียบ (Manual Book)  

 2.คูมื่อขัน้ตอนงาน (Cook Book) 

 3.คมืูอเคล็ดลบั (Tip Book) 

 การฝึกปฏิบตัิ : Work Manual Workshop 
วิธีการฝึกอบรม 

 บรรยาย ฝึกปฏิบตัแิละกิจกรรม 
ระยะเวลาฝึกอบรม: 

 1 วนั  
วิทยากร  อาจารย์พรเทพ  ฉันทนาวี (ตามไฟล์เอกสารแนบ) 

การศึกษา 

 ปริญญาโท จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาตรี จิตวิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสบการณ์ท างาน 

 ผู้อ านวยการหลกัสตูรพฒันานกัขาย บริษัท มหวฒัน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั  
 ผู้อ านวยการฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล กลุม่บริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป   
 ท่ีปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบคุคล 
 ผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา  
 ฯลฯ 
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 อตัราคา่สมัมนาตอ่ 1 ทา่น 
               (รวมคา่วทิยากร  คา่เอกสารการอบรม คา่อาหารกลางวนั วุฒบิตัร ) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่อบรม / 1ทา่น 3,200 224 (96) 3,328 

คา่อบรม 2 ทา่นๆละ 3,000 210 90 3,120 

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบัิตร ใบรับรองจากสถาบันโปรเฟสช่ันแนล เทรนน่ิง โซลูช่ัน 

การช าระคา่ธรรมเนยีม 

1. ช าระโดยส ัง่จา่ยเช็ค/แคชเชยีรเ์ช็ค ขดีครอ่ม ส ัง่จา่ยในนาม 
หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  (Professional Training Solution Ltd.,Partnership) 
เลขที ่89/161 ซอยพระยาสเุรนทร ์21 แยก 3 แขวงบางชนั  เขตคลองสามวา กรงุเทพฯ 10510 

เลขประจ าตัวผูเ้สยีภาษี 0103553030100 

 

2. โอนเงนิเขา้บญัช ี
ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ บญัชอีอมทรัพย ์เลขที ่732-245823-8 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาโลตัสรามอนิทรา 109 บัญชอีอมทรัพย ์เลขที ่029-711049-6 

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด  Email มาที่ ptstraining3@gmail.com 

 

ตดิตอ่: คณุอรัญญา (ตุม้) 086-8929330 

Professional Training Solution 

Tel  02-1753330, 086-6183752    

www.ptstraining.in.th 

E-mail  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 

ค่าฝึกอบรม สามารถหกัค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริง 

(พระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุาคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 
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แบบฟอรม์ลงทะเบยีน 

การเขยีนคูม่อืปฏบิตังิาน 
Work Manual Writing 

สง่มาท่ี ptstraining3@gmail.com  หรือ  info.ptstraining@gmail.com 

   

บรษิทั_______________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ากบัภาษี__________________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณยี_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี___________________________________ 

  ชื่อผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์_______________________ต่อ_______ 

   Fax: _________________________     E-mail: _____________________________________________  

  วนัสมัมนำ____________________________________________________________________________ 

1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________  

2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: __________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.ptstraining.co.th/
mailto:ptstraining3@gmail.com%20%20หรือ

