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Professional Training Solution

ี
หล ักสูตร Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชพ
รุน
่ 8 ว ันที่ 18 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมเซนต์เจมส ์ สุขม
ุ วิท 26

หลักการและเหตุผล
ภาพรวมๆ ของงานธุรการในทุกองค์กรก็คอ
ื ควบคุมการรับ - ส่งหนังสือ เก็บและค ้นหาเอกสาร ร่างโต ้ตอบ ประมวล
รายงาน ดูแลรักษา ซ่อมแซมอาคารสถานที่ พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ และยานพาหนะ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เตรียมเอกสารการประชุม ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในเรือ
่ งสถานทีเ่ พือ
่ ใช ้ในการจัดการงานต่างๆ
และอาจรวมไปถึงการเก็บรวบรวมข ้อมูลค่าใช ้จ่ายต่างๆ เพือ
่ ทํารายงาน เป็ นต ้น
ด ้วยภาระงานมากมายข ้างต ้น ถ ้าบุคลากรไม่เปลีย
่ นตัวเองให ้เป็ น Administrative Expert ยังทํางานแบบเดิมๆ ก็คง
จะต ้องเหนือ
่ ยกันต่อไป ใช ้เวลาดําเนินงานแต่ละกิจกรรมค่อนข ้างมาก และอาจจะเกิดความผิดพลาดได ้ง่าย
การประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทัง้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เข ้ามาช่วยในงานธุรการ จะทําให ้หลายๆ กิจกรรม
ดําเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดความผิดพลาด โปรแกรม Excel ก็มส
ี ว่ นสําคัญในการธุรการ ทัง้ การออกแบบ
แบบฟอร์มเอกสารทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ การทําฐานข ้อมูล การทําระบบแจ ้งเตือนต่างๆ เพือ
่ ให ้การบริหารงานธุรการมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน
้ “ทํางานให ้ฉลาดขึน
้ ด ้วยวิธก
ี ารทีด
่ ข
ี น
ึ้ ”

ห ัวข้อการอบรม (Workshop)
-

การออกแบบแบบฟอร์มเอกสารอ ัจฉริยะ (e-Form, e-Documents)

-

่ เตือนครบทดลองงาน ทะเบียนรถบริษ ัท การต่อภาษี
การออกแบบระบบแจ้งเตือนหมดอายุอ ัตโนม ัติ เชน
ั
ื ใบอนุญาตต่างๆ การซอ
่ มบํารุงตามสญญา
ื เดินทางของผูบ
หน ังสอ
หน ังสอ
้ ริหาร ฯลฯ เป็นต้น

-

การออกแบบระบบจ ัดการ การใชร้ ถบริษ ัท นํา้ ม ัน เครือ
่ งถ่ายเอกสาร ฯลฯ

-

การออกแบบระบบทีเ่ กีย
่ วก ับงานการเงินทดลองจ่าย และดูแลการเบิกจ่ายว ัสดุสําน ักงานของหน่วยงาน

-

้ าธารณู ปโภคต่างๆ เชน
ั
่ ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าโทรศพท์
การออกแบบระบบเก็บข้อมูลการใชส
ฯลฯ เป็นต้น

-

การสร้างแม่แบบเอกสารอ ัตโนม ัติ (Document Template)

-

การทําจดหมายเวียน (Mail Merge) และการออกแบบระบบฐานข้อมูล

-

ระบบการจองห้องประชุมแบบออนไลน์
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-

การสร้างระบบร ับเรือ
่ งราวร้องเรียน และข้อเสนอแนะ แบบออนไลน์

-

้ า่ ยประจําเดือน ค่าเชา
่ ค่าซอ
่ มบํารุง ค่าสาธารณู ปโภค ฯลฯ แบบอ ัตโนม ัติ
การทํารายงานค่าใชจ
(Dashboard)

-

-

ฯลฯ เป็นต้น

หมายเหตุ( ผูเ้ ข้าอบรม ไม่ตอ
้ งนํา Notebook มา ทางสถาบ ันฯ มีบริการ)
-

ํ หร ับผูเ้ ข้าอบรม พร้อมทงโปรแกรม
มี Notebook ให้สา
ั้
MS Office (Word, Excel)

ิ ธิใ์ นการปร ับเพิม
้ หาการอบรม เพือ
วิทยากรสงวนสท
่ -ลด เนือ
่ ให้สอดคล้องก ับเวลา และท ักษะของเรียน

วิทยากร :

ํ เริง ยิง่ ถาวรสุข
อาจารย์สา
อัตราค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ันแบบบุฟเฟต์ และอาหารว่างตลอดการสมมนา)

ค่าอบรม
ราคาท่านละ
Early Bird ชําระล่วงหน้า

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

3,900

273

(117)

4,056

3,500

245

(105)

3,640

่ ั แนล เทรนนิง่ โซลูชน
่ั
ทุกหล ักสูตรมอบวุฒบ
ิ ัตรจากสถาบ ันโปรเฟสชน
วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
และแฟ็ กซใ์ บ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา(ตุ ้ม) 086-8929330

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
ี
Excel ในงาน HR และงานธุรการมืออาชพ
สง่ Scan ใบลงทะเบียนมาที่ email : ptstraining3@gmail.com

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
______________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
Tax ID__________________________________________สาขา___________________________
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: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _________________________________________________________
ตําแหน่ ง: ___________________________________มือถือ: ___________________________
E-mail: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 50% ของราคาค่าสัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
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