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อบรม Online By Zoom/Onsite พร้อมรับใบว ุฒิบตั รฟรี
หลักสูตร ส ุดยอด.....เจ้าหน้าที่งานธ ุรการอาชีพ
SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (6 ชม.)
สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุ ขมุ วิท 20 ใกล้ BTS อโศก กรุงเทพ
หรือเลือกอบรม Online ผ่ าน Program Zoom ได้ ในราคาท่ านละ 2,500 บาทเท่ านัน้
วิทยากร : ดร.พิพฒ
ั น์ พล เพ็ชรเที่ยง

สมัคร 4 จ่ ายแค่ 3 ท่ านเท่ านั้น

(จากราคาปกติท่านละ 2,500 บาท)

หลักการและเหตุผล
บทบาทของเจ้าหน้าทีธ่ ุรการเป็ นเพียงผูส้ นับสนุนภารกิจประจาวันของผูบ้ ริหารนัน้ กาลังจะเปลีย่ นแปลงไป
แนวโน้มของบทบาทเจ้าหน้าทีธ่ ุรการมืออาชีพยุคใหม่นนั ้
นอกจากจะต้องให้ความสาคัญกับงานสนับสนุนและการ
ประสานงานต่างๆ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการยังต้องสามารถแก้ไขจัดการกับปั ญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลายๆ ครัง้
ต้องสามารถเป็ นตัวแทนผูบ้ ริหารได้ ซึง่ การวางตัวอย่างเหมาะสม การมีบุคลิกภาพทีด่ ี ในฐานะตัวแทนของผูบ้ ริหาร
จึงเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ นอกจากนี้ยงั ต้องสามารถทีจ่ ะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ เจ้าหน้าทีธ่ ุรการยุคใหม่
จึงต้องพร้อมทีจ่ ะพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยัง้
ทัง้ ในด้านการจัดการ
บริหารงาน การบริหารจัดการตนเอง เพือ่ ความสาเร็จในการเป็ น “สุดยอด....เจ้าหน้าทีธ่ ุรการมืออาชีพ” ทีก่ า้ วทันกับ
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีธ่ ุรการและ
เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่
2. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีทกั ษะในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ ารเป็ นเจ้าหน้ าทีธ่ ุรการและเลขานุการอย่าง มือ
อาชีพ ทัง้ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับงานและการวางตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบตั งิ านซึง่ กันและกัน
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หัวข้อการสัมมนา
1 ZOOM TRAINING 09.00-10.30
1. สุดยอด....ของเจ้าหน้ าที่ธุรการควรและไม่ควรปฏิ บตั ิ
▪ Pre-Test ทาข้อสอบวัดความรูก
้ ารบริหารและพัฒนาระบบงานธุรการ
▪ Pre-Test การพัฒนาวิธก
ี ารทางานของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับเจ้าหน้ าที่ธุรการมืออาชีพ
▪ คุณสมบัตท
ิ ด่ี ขี องเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
▪ บทบาทหน้าทีข
่ องเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
▪ คุณลักษณะทีด
่ ขี องเจ้าหน้าทีธ่ ุรการ
▪ แบบทดสอบคุณสมบัตต
ิ ่างๆ ของธุรการ เช่น บุคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ ทักษะการให้บริการ
10.30-10.45 Coffee Break
2 ZOOM TRAINING 10.45-12.00
3. หลักการทางานของเจ้าหน้ าที่ธรุ การในการส่งเสริ มสนับสนุนงานเจ้านายที่มีประสิ ทธิ ภาพ
▪ การวิเคราะห์การทางานให้ได้ผลงาน
▪ การสารวจการสูญเสีย การสิน
้ เปลืองการทางาน
▪ การปรับปรุงานการทางานอย่างเป็ นระบบ
▪ Case Study ฝึกการวิเคราะห์งาน จัดเรียงความสาคัญให้เหมาะสมสาเร็จตามเป้ าหมาย
12.00-13.00 Lunch
3 ZOOM TRAINING 13.00-14.30
4. ระบบการบริ หารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร
▪ องค์ประกอบการบริหารงานเอกสาร
▪ ระบบการจัดเก็บเอกสารทีม
่ ปี ระสิทธิภาพ
▪ การบารุงรักษาและการแก้ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร
▪ WORKSHOP ฝึกการวิเคราะห์งานเอกสาร จัดเก็บให้เหมาะสมการใช้งานทัง้ แฟ้ มเอกสาร และระบบ
เทคโนโลยี
5. การติ ดต่อสื่อสารและการประสานงานในงานธุรการ
▪ การติดต่อสือ
่ สารและการประสานงานภายในและภายนอกสานักงาน
▪ การเขียนบันทึก รายงานและเอกสารงานเขียนต่างๆ
▪ ตัวอย่างการบันทึก รายงาน และการเขียนเอกสาร
14.30-14.45 Coffee Break
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4 ZOOM TRAINING 14.45-16.00
6. การใช้โทรศัพท์ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรับการบริ การที่ประทับใจ
▪ มารยาทในการใช้โทรศัพท์
▪ การใช้โทรศัพท์เพือ
่ ติดต่อธุรกิจและกิจกรรมในงานธุรการ
▪ ข้อควรระวังในการใช้โทรศัพท์ในการทางาน
7. การบริ หารเวลา เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนา และการปรับปรุงงาน
▪ วิธก
ี ารใช้เวลาในการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของงานธุรการ
▪ การแก้ปัญหาและอุปสรรคของานกับการใช้เวลาทีม
่ ปี ระสิทธิภาพ
▪ การใช้เวลากับการสร้างความประทับใจกับผูม
้ าติดต่อ
8. Post-Test ถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น

วิ ทยากรนาการสัมมนา
ดร.พิ พฒ
ั น์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปี เตอร์/ดร.ปื๊ ด)
▪ Managing Director : PLAN AND WORK CENTER
▪ ทีป่ รึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร : DE WISDOM Training Institute
▪ ทีป่ รึกษาอิสระพัฒนาพนักงานขายและพนักงานสัมพันธ์ลูกค้าด้วยกระบวนการ
Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center
▪ ผูเ้ ชีย่ วชาญการออกแบบหลักสูตร และเครื่องมือสาหรับการพัฒนาบุคลากรมากกว่า 10 ปี
อดีตที่ทางาน
▪ ทีป่ รึกษาอาวุโสด้านพัฒนาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)
▪ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน)
▪ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริการส่วนหน้า และผูจ้ ดั การฝ่ ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel
Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok
การศึกษา
- ปริญญาเอก สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสอนงานของหัวหน้างานในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ไทย
A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries.
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT ) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART)
มหาวิ ทยาลัยธุรกิ จบัณฑิ ตย์
ศิ ษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผูใ้ ห้บริการสังคม
Certificated to Mini Master of Management (MMM) NIDA
Certificated to Service Plus as Service Training for Trainer
DDI-Development Dimensions International (Thailand)
Certified to DJ Professional Training KPN MUSIC ACADEMY
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมที่โรงแรม
รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ
ค่าลงทะเบียน
ราคาสุ ทธิ
ภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ราคาท่านละ

3,900

273

117

4,056

สมัคร 3 เข้าฟรี เพิม่ + 1 ท่าน

11,700

819

351

12,168

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
จะทาการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม 2-3 วัน พร้อมรับใบรับรองวุฒิบตั รทางไปรษณีย์

สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคาสุ ทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,500

175

75

2,600

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่ าน

7,500

525

225

7,800

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ที่นี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 090 645 0992 , 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
รายละเอียดการชาระเงิน
การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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 ที่จ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ผู้เสียภาษี 0105555113021
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษัทฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรื อไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ ว บริ ษัทฯจะไม่ คืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรื อหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทางบริ ษัท
ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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