การจัดการงานเอกสาร สําหรับ HR และงานบริหาร
วันที 23 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท 26
หลักการและเหตุผล
แม้วา่ ในปั จจุบนั คอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์สาํ นักงานสําคัญ ทีมีการนํามาใช้ในทุกองค์กร แต่ปัญหา
สําคัญทีพบบ่อยโดยทัวไปคือ ผูใ้ ช้คอมพิวเตอร์จะค้นหาไฟล์ทีบันทึกไว้ไม่พบ หรือเสียเวลานานในการค้นหา
ทังนี นอกจากทักษะของผูใ้ ช้แต่ละคนแล้ว การตังชือไฟล์ การตังชือโฟลเดอร์ ตลอดจนการบริหารจัดการ
พืนทีเก็บข้อมูลนัน ยังขาดความเป็ นระบบระเบียบ ทําให้ไม่สามารถเลือกใช้ขอ้ มูลทีจําเป็ นได้ในเวลาที
ต้องการ
นอกจากนี งานทีต้องใช้คอมพิวเตอร์สว่ นใหญ่จะเป็ นงานทีมีลกั ษณะคล้ายๆ กันในแต่ละวัน แต่ผใู้ ช้ก็
ต้องทํางานลักษณะเดิมๆ ซําซ้อน แทนทีจะสร้างแม่แบบ (Master Template) ให้สามารถใช้งานได้สะดวก
หรือการออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูล ทีสามารถเปลียนแปลงเงือนไขในการประมวลผลได้ตลอดเวลา สิง
เหล่านี ลว้ นเป็ นเหตุให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ทีเป็ นอุปกรณ์ทีมีศกั ยภาพสูงนัน ใช้งานได้ไม่ต่างไปจากเครือง
พิมพ์ดีดธรรมดาทัวไป
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทังฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายออนไลน์ ทําให้
องค์กรต่างๆ มีตวั เลือกมากขึน “ไม่สาํ คัญว่าเทคโนโลยีนันจะถูกออกแบบมาเพือเราหรือไม่? แต่สิงสําคัญคือ
เราจะใช้เทคโนโลยีนนให้
ั เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเรา ได้หรือไม่?”การสร้างระบบงานทีดี จะช่วยให้การจัดเก็บ
ข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณเอกสารทีเป็ นกระดาษ แก้ไขปั ญหาข้อมูลสูญหายลดเวลาใน
การค้นหา และเป็ นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาช่วย โดยเฉพาะเทคโนโลยีทีองค์กรมีอยู่ แต่ยงั ใช้ประโยชน์
ได้ไม่คุม้ ค่า ซึงจะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการทํางานให้รวดเร็วมากขึน
วัตถุประสงค์
1. เพือให้สามารถจัดการเอกสารและข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพือเป็ นการนําอุปกรณ์สาํ นักงานสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เพือเรียนรูก้ ารนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาช่วยในการบริหารงานเอกสาร
4. เพือสร้างระบบงานให้รองรับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีในปั จจุบนั

วิทยากร: อาจารย์ สําเริง ยิงถาวรสุ ข
บริ ษทั อี-เอชอาร์ อินฟอร์เมชัน เทคโนโลยี จํากัด, กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามเอชอาร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Business Supporting Center บริ ษทั คอมพิวเตอร์ ซายน์ จํากัด
หัวหน้าคนงานอาวุโส ฝ่ ายวิศวกรรมการผลิต บริ ษทั อีซูซุเอ็นยิน แมนูแฟคเจอริ ง (ประเทศไทย) จํากัด

หัวข้อการฝึ กอบรม
1. โครงสร้างการจัดเก็บ Files ในคอมพิวเตอร์ และการทํา Index อย่างเป็ นระบบ
2. ปั ญหาในการจัดเก็บเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ และวิธีการแก้ปัญหาวิเคราะห์
3. ความสําคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์
4. ประโยชน์ของSocial Media และการประยุกต์ใช้งานในองค์กร
5. ปั ญหาและข้อผิดพลาดทีพบอยูเ่ สมอในการจัดเก็บเอกสารแบบเดิมๆ
6. การบริหารการจัดเก็บเอกสารทีเป็ น Soft Copy (ไฟล์ขอ้ มูลในคอมพิวเตอร์)
- โครงสร้างของระบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์
- โฟลเดอร์และการบริหารจัดการโฟลเดอร์
- การตังค่าโฟลเดอร์เริมต้น สําหรับโปรแกรมสํานักงาน
- ระบบการค้นหาไฟล์เอกสาร
7. ระบบสํานักงานไร้กระดาษ (PaperlessOffice) เพือลดการใช้กระดาษในองค์กร
- การออกแบบและพัฒนาแบบฟอร์มเอกสารอิเลคทรอนิ คส์ (e-Documents)
- ตัวอย่างการสร้างแบบฟอร์มอัจฉริยะ (e-Form)
- การสร้างแม่แบบเอกสาร (Documents Template)
8. ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Office Automation : OA)
- ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทีเกียวข้อง
- การรับ-ส่งแฟกซ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ผ่าน Fax Modem
- บริการ Fax to Email
9. การประยุกต์การทํางานร่วมกันแบบออนไลน์
- การใช้ Google Docs หรือ Office Online และโซลูชนออนไลน์
ั
อืนๆ
- การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการประยุกต์ใช้งานจริง
- การเก็บไฟล์ขอ้ มูลต่างๆ ผ่านระบบ Cloud Drive
- การพิมพ์งานผ่านระบบ Google Cloud Print จากทีใดก็ได้ ไปออกทีใดก็ได้
10. เทคนิ คการเข้าถึงไฟล์เอกสารแบบออนไลน์ และการใช้งานร่วมกัน
- การเข้าถึงไฟล์เอกสารออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์ แท๊ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ
* QR Code และการประยุกต์ใช้งาน
* URL Shortenerแปลง URL แบบยาวๆ ให้สนั เพือสะดวกในการใช้งาน
11. ข้อพึงระวังจากการใช้เทคโนโลยี
12. เก็บตกจากประสบการณ์จริงของวิทยากร
13. สรุปการบรรยาย / ถาม-ตอบข้อซักถาม

หลักสูตร การจัดการงานเอกสาร สําหรับ HR และงานบริหาร
ราคาปกติท่านละ 4,500 บาท + VAT 7% = 4,815 บาท
สมัครก่อนวันที 18 มิถุนายน 2559 เหลือเพียง! ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
• ราคานีรวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร
• เฉพาะนิติบคุ คลสามารถหักภาษี ณ ทีจ่าย 3% ได้
• ใบเสร็จค่าลงทะเบียน สามารถนําไปบันทึกหักค่าใช้ จ่ายทางบัญชีได้ 200 %

