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อบรม Online By Zoom/Onsite พรอ้มรบัใบวฒิุบตัรฟรี 
 

หลกัสตูร สดุยอด.....เจา้หนา้ท่ีงานธรุการอาชีพ 

SUPER ADMINISTRAITVE OFFICER 
วันอังคารที่ 10  พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.   (6 ชม.) 

สถานที่ โรงแรมโนโวเทล ซอยสุขุมวิท 20  ใกล้ BTS อโศก  กรุงเทพ 

หรือเลือกอบรม Online  ผ่าน Program Zoom ได้ ในราคาท่านละ  2,500 บาทเท่านัน้ 

วิทยากร  :  ดร.พพิฒัน์พล  เพช็รเที่ยง 

สมัคร 4  จ่ายแค่ 3 ท่านเท่าน้ัน  (จากราคาปกติท่านละ 2,500 บาท) 

 
หลักการและเหตุผล 

บทบาทของเจา้หน้าทีธุ่รการเป็นเพยีงผูส้นับสนุนภารกจิประจ าวนัของผูบ้รหิารนัน้ก าลงัจะเปลีย่นแปลงไป 
แนวโน้มของบทบาทเจา้หน้าทีธุ่รการมอือาชพียุคใหม่นัน้ นอกจากจะตอ้งใหค้วามส าคญักบังานสนบัสนุนและการ
ประสานงานต่างๆ เจา้หน้าทีธุ่รการยงัตอ้งสามารถแกไ้ขจดัการกบัปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ในหลายๆ ครัง้
ตอ้งสามารถเป็นตวัแทนผูบ้รหิารได ้ ซึง่การวางตวัอย่างเหมาะสม การมบีุคลกิภาพทีด่ ี ในฐานะตวัแทนของผูบ้รหิาร
จงึเป็นสิง่ส าคญัอย่างยิง่ นอกจากนี้ยงัตอ้งสามารถทีจ่ะประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอก
องคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ดงันัน้เจา้หน้าทีธุ่รการยุคใหม่ จงึตอ้งพรอ้มทีจ่ะพฒันาตวัเองอย่างไม่หยุดยัง้ ทัง้ในดา้นการจดัการ
บรหิารงาน การบรหิารจดัการตนเอง เพือ่ความส าเรจ็ในการเป็น “สุดยอด....เจา้หน้าทีธุ่รการมอือาชพี” ทีก่า้วทนักบั
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 

วตัถปุระสงค ์
1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทความรบัผดิชอบของเจา้หน้าทีธุ่รการและ

เลขานุการมอือาชพียุคใหม่ 
2. เพือ่ ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมมทีกัษะในการปฏบิตัหิน้าทีก่ารเป็นเจา้หน้าทีธุ่รการและเลขานุการอย่าง มอื

อาชพี ทัง้ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบังานและการวางตวัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการฝึกอบรมไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์และแนวคดิใหม่ๆ ในการปฏบิตังิานซึง่กนัและกนั 
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หวัข้อการสมัมนา 
1 ZOOM TRAINING 09.00-10.30 

1. สุดยอด....ของเจ้าหน้าท่ีธุรการควรและไม่ควรปฏิบติั 
▪ Pre-Test ท าขอ้สอบวดัความรูก้ารบรหิารและพฒันาระบบงานธุรการ 
▪ Pre-Test การพฒันาวธิกีารท างานของท่านอย่างมปีระสทิธภิาพ 

2. ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีธุรการมืออาชีพ  
▪ คุณสมบตัทิีด่ขีองเจา้หน้าทีธุ่รการ 
▪ บทบาทหน้าทีข่องเจา้หน้าทีธุ่รการ 
▪ คุณลกัษณะทีด่ขีองเจา้หน้าทีธุ่รการ 
▪ แบบทดสอบคุณสมบตัติ่างๆ ของธุรการ เช่น บุคลกิภาพของเจา้หน้าที ่ทกัษะการใหบ้รกิาร 

10.30-10.45 Coffee Break  
2 ZOOM TRAINING 10.45-12.00  

3. หลกัการท างานของเจ้าหน้าท่ีธรุการในการส่งเสริมสนับสนุนงานเจ้านายท่ีมีประสิทธิภาพ 
▪ การวเิคราะหก์ารท างานใหไ้ดผ้ลงาน 
▪ การส ารวจการสญูเสยี การสิน้เปลอืงการท างาน 
▪ การปรบัปรุงานการท างานอย่างเป็นระบบ 
▪ Case Study ฝึกการวเิคราะหง์าน จดัเรยีงความส าคญัใหเ้หมาะสมส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

12.00-13.00  Lunch 
3 ZOOM TRAINING 13.00-14.30 

4. ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจดัเกบ็เอกสาร 
▪ องคป์ระกอบการบรหิารงานเอกสาร 
▪ ระบบการจดัเกบ็เอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
▪ การบ ารุงรกัษาและการแก้ปัญหาในการจดัเกบ็เอกสาร 
▪ WORKSHOP ฝึกการวเิคราะหง์านเอกสาร จดัเกบ็ใหเ้หมาะสมการใชง้านทัง้แฟ้มเอกสาร และระบบ

เทคโนโลย ี
5. การติดต่อส่ือสารและการประสานงานในงานธรุการ 

▪ การตดิต่อสือ่สารและการประสานงานภายในและภายนอกส านกังาน 
▪ การเขยีนบนัทกึ รายงานและเอกสารงานเขยีนต่างๆ 
▪ ตวัอย่างการบนัทกึ รายงาน และการเขยีนเอกสาร 

14.30-14.45  Coffee Break 
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4 ZOOM TRAINING 14.45-16.00 
6. การใช้โทรศพัท์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน และการต้อนรบัการบริการท่ีประทบัใจ 

▪ มารยาทในการใชโ้ทรศพัท์ 
▪ การใชโ้ทรศพัทเ์พือ่ตดิต่อธุรกจิและกจิกรรมในงานธุรการ 
▪ ขอ้ควรระวงัในการใชโ้ทรศพัทใ์นการท างาน 

7. การบริหารเวลา เพื่อประสิทธิภาพในการพฒันา และการปรบัปรงุงาน 
▪ วธิกีารใชเ้วลาในการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพของงานธุรการ 
▪ การแกปั้ญหาและอุปสรรคของานกบัการใชเ้วลาทีม่ปีระสทิธภิาพ 
▪ การใชเ้วลากบัการสรา้งความประทบัใจกบัผูม้าตดิต่อ 

8. Post-Test ถาม-ตอบ และแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
 

วิทยากรน าการสมัมนา 
ดร.พิพฒัน์พล  เพช็รเท่ียง (อ.ปีเตอร/์ดร.ป๊ืด) 
▪ Managing Director : PLAN AND  WORK CENTER 
▪ ทีป่รกึษาพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร : DE WISDOM Training Institute 
▪ ทีป่รกึษาอสิระพฒันาพนักงานขายและพนักงานสมัพนัธลู์กคา้ดว้ยกระบวนการ 

Sales Consultant, Customer Service and Call Center Assessment or Development Center 
▪ ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบหลกัสตูร และเครื่องมอืส าหรบัการพฒันาบุคลากรมากกว่า 10 ปี 

อดีตท่ีท างาน  
▪ ทีป่รกึษาอาวุโสดา้นพฒันาบุคลากร Adecco Consulting Limited (Thailand)  
▪ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาบุคลาการ Thailand Duty Free Shop Co., Ltd. (ททท.) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาทรพัยากรบุคคล King Power Duty Free Co., Ltd. (เอกชน) 
▪ ผูจ้ดัการฝ่ายบรกิารส่วนหน้า และผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม Bangkapi Royal Rose Hotel 

          Kasikorn Thai Bank, Ambassador Hotel Bangkok 
การศึกษา 

  - ปรญิญาเอก สาขาพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

   ช่ือเร่ืองดษุฎีนิพนธ์ การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมการสอนงานของหวัหน้างานในโรงงานอเิลก็ทรอนิกสไ์ทย 

   A Development of the Coaching Training Curriculum for Supervisor in Thai Electronic Industries. 
- ปรญิญาโท สาขาการศกึษาเพื่อพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ 
  (HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT )  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

  - ปรญิญาตร ีสาขาภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH COMMUNICATION ART) 
    มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑิตย ์ 

  ศิษยเ์ก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 รางวลันพรตัน์เชดิชูเกยีรต ิประเภทผูใ้หบ้รกิารสงัคม 
  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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คา่ใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

จะท าการส่งเอกสารการบรรยาย ไฟล์ PDF ทางอีเมล์ก่อนอบรม  2-3 วัน  พรอ้มรบัใบรบัรองวุฒิบตัรทางไปรษณีย ์

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 2,500 175 75 2,600 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 7,500 525 225 7,800 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่    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 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   

  บัญชีออมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถ่ายรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
   กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จำกัด   
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหกัค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท 

ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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