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หล ักสูตร พน ักงานธุรการยุคใหม่ก ับการจ ัดระบบสาํ น ักงาน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรม Palazzo Bangkok Hotel , MRT ห ้วยขวาง
(สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงตามความเหมาะสม)

หลักการและเหตุผล
พนักงานธุรการ...ผู ้ชว่ ยทีส
่ ําคัญภายในองค์กร

•

ื่ สาร...ประสานงาน...เป็ นสงิ่ สําคัญของฝ่ ายธุรการ
การสอ

•

•
•
•

วิธก
ี ารจัดลําดับงานและความสําคัญในการทํางาน
เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
•

•
•

้
หมดปั ญหา...การจัดระบบงานทีซ
่ ํ้าซอน

ปั ญหาและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาในงานธุรการ

ในการทํางานในองค์กรนันตํ
้ าแหน่งงานที่มีความสําคัญและถือได้ ว่าเป็ นหัวใจหลักของความสําเร็ จคือ
ตําแหน่ง "Admin" เพราะอยูใ่ นตําแหน่งงานที่อยู่ตรงกลางต้ องประสานงานและประสานประโยชน์ระหว่าง
ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกค้ า ถึงแม้ องค์กรจะมีโครงสร้ างและวางระบบไว้ ดีเพียงใดแต่หากไร้ ซงึ Admin ที่มี
ประสิทธิภาพก็ยอ่ มทําให้ องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลกระทบกับทุกภาคส่วนตามมาอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนันจึ
้ งจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาพนักงาน Admin ให้ มีทกั ษะและเทคนิคการสื่อสาร มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อทําให้ งานสําเร็จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หลักสูตรนี ้จะทําให้ ผ้ ู
เข้ าอบรมได้ เรี ยนรู้ ถึงความสําคัญของการเป็ นพนักงาน Admin ที่ได้ รับการยอมรับของทุกฝ่ ายและ
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ปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาคุณสมบัตขิ องการเป็ นสุดยอด Admin เช่น การสร้ างเจต
คติเชิงบวก การพัฒนาด้ านบุคลิกภาพ ทักษะการสื่อสารภายในองค์กร จิตวิทยาในการทํางาน ทักษะการ
ตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหา อันจะทําให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ านและปฏิบตั หิ น้ าที่ในตําแหน่ง
นี ้อย่างมีประสิทธิภาพ วัต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่
2. สามารถนํ าไปประยุ ก ต์ใช้ในการพัฒ นาระบบงานธุ รการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการ
สื่อสารในองค์กร
3. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานแต่ละด้านเพื่อการพัฒนาได้

4. เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสร้างคุณค่าของสายงานธุรการ
ั มนา เวลา 09.00-16.00 น.
หัวข ้อการสม

ี
ครบเครือ
่ งเรือ
่ งระบบการทํางานของ Admin อย่างมืออาชพ
• บทบาท หน ้าที่ และความสาํ คัญของสายงานธุรการ
• การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
• เทคนิคการจัดการสาํ หรับผู ้บริหารสายงานธุรการ
• เทคนิควิธก
ี ารรับมือเมือ
่ ต ้องทํางานหลากหลายให ้สําเร็จในเวลาใกล ้กัน
การพัฒนาตนเอง
• คุณสมบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องพนักงานในการบริหารงานธุรการ
• มาตรฐานการเสริมสร ้างภาพลักษณ์ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน
• การสร ้างความประทับใจ
• การพัฒนาบุคลิกภาพ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพ
• การพัฒนาการสือ
• เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
• ด ้านสํานักงาน
• การจัดระเบียบงาน
• เอกสาร-ระบบรายงาน
่ สารและประชาสัมพันธ์ขา่ วสารภายในองค์กร
• การสือ
• การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหา
• ฝึ กปฏิบต
ั ิ : วิเคราะห์ระบบงาน

ิ ธิ์
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนั สพรประสท
ประสบการณ์
- กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแห่งประเทศไทย
- เลขานุการฝ่ ายบุคคล บมจ.ปูนซเิ มนต์ไทย จํากัด
- เลขานุการฝ่ ายบริหาร บมจ.เบอร์ลย
ี่ ค
ุ เกอร์
- เลขานุการฝ่ ายบริหาร ผู ้จัดการสว่ นบริหารงานธุรการทั่วไป บมจ.อุตสาหกรรมทําเครือ
่ งแก ้วไทย
่
- เลขานุการฝ่ ายโฆษณา ฝ่ ายขายและฝ่ ายขุดเจาะนํ้ ามัน บริษัท เอสโซ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย)
จํากัด
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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

3,800

266

(114)

3,952

3,400

238

(102)

3,536

ทุกหล ักสูตรมอบวุฒบ
ิ ัตร
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) E-mail : ptstraining3@gmail.com
และ Scanใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training
1.2 ชําระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย 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

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมูบ่ ้ านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจําตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

พน ักงานธุรการยุคใหม่ก ับการจ ัดระบบสําน ักงาน
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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