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การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ
วันที่ 18 มกราคม 2564
เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมจัสมินซิตี ้ สุขมุ วิท 23
หลักการและเหตุผล
พนั กงานธุรการ...ผู ้ชว่ ยทีส
่ าคัญภายในองค์กร



ื่ สาร...ประสานงาน...เป็ นสงิ่ สาคัญของฝ่ ายธุรการ
การสอ







้
หมดปั ญหา...การจัดระบบงานทีซ
่ ้าซอน

วิธก
ี ารจัดลาดับงานและความสาคัญในการทางาน
เทคนิค...การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร


ปั ญหาและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหาในงานธุรการ

เพราะงานในฝ่ ายธุรการและงานบริหารสานักงานเป็ นส่วนงานที่คอยสนับสนุ นและช่วยเหลืองานของฝ่ าย
อื่น ๆ ในองค์กร ฉะนั้นฝ่ ายงานธุรการจึงมีความสาคัญอย่างมากที่จะผลักดันธุรกิจให้กา้ วผ่านวิกฤตเศรษฐกิจที่
องค์กรเผชิญอยูแ่ ละนี่ จึงเป็ นเหตุผลให้มีความจาเป็ นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและสานักงานให้ทนั สมัย
พร้อมด้วยระบบงานที่มีประสิทธิภาพแต่ก็ตอ้ งประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนให้กบั องค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจขาลง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่
2. สามารถน 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
การเสริมคุณค่าสายงานธุรการ




บทบาท หน ้าที่ และความสาคัญของสายงานธุรการ
การกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานธุรการ
เทคนิคการจัดการสาหรับผู ้บริหารสายงานธุรการ

การพัฒนาตนเอง

คุณสมบัตท
ิ ด
ี่ ข
ี องพนักงานในการบริหารงานธุรการ

มาตรฐานการเสริมสร ้างภาพลักษณ์ผู ้ปฏิบต
ั งิ าน

การสร ้างความประทับใจ

การพัฒนาบุคลิกภาพ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาการสือ

เทคนิคการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
การพัฒนาระบบงานธุรการยุคใหม่
 ด ้านสานักงาน
 การจัดระเบียบงาน
 เอกสาร-ระบบรายงาน
่ สารและประชาสัมพันธ์ขา่ วสารภายในองค์กร
 การสือ
 การวิเคราะห์ปัญหาระบบงานและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญหา
 ฝึ กปฏิบต
ั ิ : วิเคราะห์ระบบงาน
วิทยากร อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

ั
อ ัตรำค่ำสมมนำ

กำหนดกำรอบรม

รวมเอกสำรอบรม อำหำรกลำงว ัน เครือ
่ งดืม
่ ชำ-กำแฟอำหำรว่ำง และวุฒบ
ิ ัตร

ว ันที่ 18 มกรำคม 2564

บุคคลทว่ ั ไป

เวลำ 09.00-16.00 น.

3,800 + Vat 266 = 4,066 บำท

ิ ี้ สุขม
โรงแรมจ ัสมินซต
ุ วิท 23

Early Bird /ลูกค้ำเก่ำ
3,500 + Vat 245 = 3,745 บำท

วิธีการอบรม
1.

บรรยายให้ เกิดแนวความคิด ได้ หลักการและวิธีการ

2.

ฝึ กปฏิบตั จิ ากกรณีศกึ ษา และจากงานจริง

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม

พนักงานธุรการ เจ ้าหน ้าทีส
่ านักงาน หัวหน ้างานธุรการ เจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายสนับสนุน
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วิธก
ี ำรชำระเงิน:
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) พร ้อมระบุชอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่
และScan ใบ Pay-in และหนั งสอ
หลักสูตร
3. ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชนั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชนั่ (Professional Training
Solution Ltd, Partnership)
รำยละเอียดเพิม
่ เติม กรุณำติดต่อ: คุณอรัญญา

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

ptstraining3@gmail.com

กรณีหกั ภาษี ณ ที่จ่าย หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูขนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0103553030100
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แบบฟอร์ มการลงทะเบียน

หลักสูตร การบริหารและการพัฒนาระบบงานธุรการ
ว ันที_
่ ___________________________________
สง่ มาที่

info.ptstraining@gmail.com

หรือ ptstraining3@gmail.com

บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ____________________เลขประจำตัวผูเ้ สีย
ภำษี____________________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________

E-mail: _____________________________________________

วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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