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หล ักสูตร Super Admin บริหารงานธุรการอย่างไรให้ได้ใจและงาน

วันที่ 25 เมษายน 2561
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมอไร้ ซ

หลักการและเหตุผล
ในการทํางานในองค์กรนัน
้ ตําแหน่งงานทีม
่ ค
ี วามสําคัญและถือได ้ว่าเป็ นหัวใจหลักของความสําเร็จคือ
ตําแหน่ง "Admin" เพราะอยูใ่ นตําแหน่งงานทีอ
่ ยูต
่ รงกลางต ้องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่างผู ้บริหาร
พนักงาน และลูกค ้า ถึงแม ้องค์กรจะมีโครงสร ้างและวางระบบไว ้ดีเพียงใดแต่หากไร ้ซึง Admin ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพก็
ย่อมทําให ้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้ าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่างหลีกเลีย
่ งไม่ได ้ ดังนัน
้ จึง
่ สาร มีบค
จําเป็ นอย่างยิง่ ทีต
่ ้องพัฒนาพนักงาน Admin ให ้มีทก
ั ษะและเทคนิคการสือ
ุ ลิกภาพทีเ่ หมาะสม และมีมนุษย
สัมพันธ์ทด
ี่ ี เพือ
่ ทําให ้งานสําเร็จตามเป้ าหมายทีต
่ งั ้ ไว ้
หลักสูตรนีจ
้ ะทําให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้ถึงความสําคัญของการเป็ นพนักงาน Admin ทีไ่ ด ้รับการยอมรับของ
ทุกฝ่ ายและปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัตข
ิ องการเป็ นสุดยอด Admin เช่น การสร ้าง
่ สารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการ
เจตคติเชิงบวก การพัฒนาด ้านบุคลิกภาพ ทักษะการสือ
ตัดสินใจและแก ้ไขปั ญหา อันจะทําให ้ผู ้เข ้าอบรมเกิดความมัน
่ ใจในการปฏิบต
ั งิ านและปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ่ นตําแหน่งนีอ
้ ย่าง
มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่
2. สามารถนํ าไปประยุ ก ต์ใช้ในการพัฒ นาระบบงานธุ รการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการ
สื่อสารในองค์กร
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้
4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ
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ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม
ี
1. ครบเครือ
่ งเรือ
่ งระบบการทํางานของ Admin อย่างมืออาชพ
-

บทบาท หน ้าที่ และความสําคัญของสายงานธุรการ
การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
เทคนิคการจัดการสําหรับผู ้บริหารสายงานธุรการ

- เทคนิควิธก
ี ารรับมือเมือ
่ ต ้องทํางานหลากหลายให ้สําเร็จในเวลาใกล ้กัน
2. การพัฒนาตนเอง
- คุณสมบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องพนักงานในการบริหารงานธุรการ
- มาตรฐานการเสริมสร ้างภาพลักษณ์ผู ้ปฏิบัตงิ าน
- การสร ้างความประทับใจ
- การพัฒนาบุคลิกภาพ
ื่ สารให ้มีประสท
ิ ธิภาพ
- การพัฒนาการสอ
- เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
3. การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
ด ้านสํานักงาน
การจัดระเบียบงาน
เอกสาร-ระบบรายงาน
ื่ สารและประชาสม
ั พันธ์ขา่ วสารภายในองค์กร
การสอ
การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหา
ฝึ กปฏิบัต ิ : วิเคราะห์ระบบงาน
ั พันธ์ในการทํางานสูก
่ ารให ้บริการทีเ่ ป็ นเลิศ
4.มนุษยสม
- เทคนิคกับการรับมือกับอารมณ์ตา่ งๆของผู ้ทีม่ าติดต่อ
- เทคนิคการหลีกเลีย่ ง / ลดความขัดแย ้ง
- เทคนิคการสร ้างความสมั พันธ์อันดีกับฝ่ ายต่างๆ
่ วามเป็นเลิศ Super Admin
. เคล็ ดล ับพ ัฒนาตนเองสูค

ิ ธิ์
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสท
ประสบการณ์
-

กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
เลขานุการฝ่ ายบุคคล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
เลขานุการฝ่ ายบริหาร บมจ.เบอร์ลย
ี่ ค
ุ เกอร์
เลขานุการฝ่ ายบริหาร ผู ้จัดการส่วนบริหารงานธุรการทั่วไป บมจ.อุตสาหกรรมทําเครือ
่ งแก ้วไทย
เลขานุการฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายขายและฝ่ ายขุดเจาะนํ้ ามัน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จํากัด

อดีตผู้จดั การส่วนบริ หารงานทัว่ ไป

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

บริ ษัท อุตสาหกรรมทําเครื่ องแก้ วไทย จํากัด(มหาชน)

พนักงานธุรการ เจ ้าหน ้าทีส
่ ํานักงาน หัวหน ้างานธุรการ เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายสนับสนุน
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อัตราค่าลงทะเบียน
ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาท่านละ
Early Bird สม ัครและชําระ
ล่วงหน้า ลดพิเศษท่านละ

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

3,700

259

(111)

3,848

3,300

231

(99)

3,432

วิธีการอบรม
1. บรรยายให้ เกิดแนวความคิด ได้ หลักการและวิธีการ
2.

ฝึ กปฏิบตั ิจากกรณีศกึ ษา และจากงานจริ ง

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
1.2
ชาระด ้วยเชคบริษัท สงจ่าย หจก.โปรเฟสชน
Solution Ltd, Partnership)
รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

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
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน
Super Admin บริหารงานธุรการอย่ างไรให้ ได้ ใจและได้ งาน
ส่งมาที่ email : ptstraining3@gmail.com หรือ Fax 02-9030080 ext.9330

บริษทั __________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกํากับภาษี _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี________________________________
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: _____________________________________________________________________
หมายเหตุ กรณียกเลิกการเข้ าสัมมนากรุณาแจ้ งล่วงหน้ า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนันจะต้
้ องชําระ 30% ของราคาค่า

สัมมนา

ค่าฝึ กอบรม สามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบคุ คลได้ 200% ของค่าใช้จ่ายจริ ง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ .ศ.2548 เป็ นต้ นไป)
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