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1 Professional Training Solution 

 

หลกัสตูร  พนกังานธุรการยคุใหมก่บัการจดัระบบส านกังาน 

วนัที ่10 สงิหาคม 2565 

เวลา 09.00-16.00 น. 

สถานที ่: ณ โรงแรมโนโวเทล สขุมุวทิ 20 

วทิยากร : อาจารยป์ระภาภรณ์ พนสัพรประสทิธิ ์

 (สถานทีจั่ดอบรมอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม) 

 

หลักการและเหตผุล  

• พนักงานธรุการ...ผูช้ว่ยทีส่ าคัญภายในองคก์ร 

• การสือ่สาร...ประสานงาน...เป็นสิง่ส าคัญของฝ่ายธรุการ 

• หมดปัญหา...การจัดระบบงานทีซ่ ้าซอ้น 

• วธิกีารจัดล าดับงานและความส าคัญในการท างาน 

• เทคนคิ...การประสานงานภายในและภายนอกองคก์ร 

• ปัญหาและวธิกีารแกไ้ขปัญหาในงานธรุการ 
•  

•  ในการทาํงานในองคก์รนัน้ตาํแหนง่งานท่ีมีความสาํคญัและถือไดว้า่เป็นหวัใจหลกัของความสาํเรจ็คือตาํแหน่ง 

"Admin" เพราะอยู่ในตาํแหนง่งานท่ีอยู่ตรงกลางตอ้งประสานงานและประสานประโยชนร์ะหวา่งผูบ้รหิาร 

พนกังาน และลกูคา้ ถึงแมอ้งคก์รจะมีโครงสรา้งและวางระบบไวด้ีเพียงใดแต่หากไรซ้งึ Admin ที่มี

ประสิทธิภาพก็ย่อมทาํใหอ้งคก์รไม่สามารถบรรลเุปา้หมายและเกิดผลกระทบกบัทกุภาคสว่นตามมาอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได ้ดงันัน้จงึจาํเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งพฒันาพนกังาน Admin ใหมี้ทกัษะและเทคนิคการสื่อสาร มี

บคุลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนษุยสมัพนัธท์ี่ดี เพื่อทาํใหง้านสาํเรจ็ตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้หลกัสตูรนีจ้ะทาํใหผู้้
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เขา้อบรมไดเ้รียนรูถ้ึงความสาํคญัของการเป็นพนกังาน Admin ที่ไดร้บัการยอมรบัของทกุฝ่ายและ

ปฏิบตัิงานอย่างมีประสทิธิภาพ รวมถึงการพฒันาคณุสมบตัิของการเป็นสดุยอด Admin เช่น การสรา้งเจต

คติเชิงบวก การพฒันาดา้นบคุลิกภาพ ทกัษะการสื่อสารภายในองคก์ร จิตวิทยาในการทาํงาน ทกัษะการ

ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหา อนัจะทาํใหผู้เ้ขา้อบรมเกิดความมั่นใจในการปฏิบตัิงานและปฏิบตัิหนา้ท่ีในตาํแหนง่

นีอ้ย่างมีประสทิธิภาพ วัต 

วัตถปุระสงคข์องหลักสตูร 

1. ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม่ 
2. สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาระบบงานธุรการทั้งในดา้นเอกสาร การรายงาน และการส่ือสารใน

องคก์ร 
3. เสริมสรา้งประสิทธิภาพในการวเิคราะหปั์ญหาและระบบงานแต่ละดา้นเพ่ือการพฒันาได ้
4. เพื่อปรบัทศันคติและเสริมสรา้งคุณค่าของสายงานธุรการ 

 
 

หัวขอ้การสมัมนา เวลา 09.00-16.00 น. 
 
ครบเครือ่งเรือ่งระบบการท างานของ Admin อยา่งมอือาชพี  

• บทบาท หนา้ที ่และความส าคัญของสายงานธรุการ  
• การก าหนดขอบเขตความรับผดิชอบในสายงานธรุการ  
• เทคนคิการจัดการส าหรับผูบ้รหิารสายงานธรุการ  
• เทคนคิวธิกีารรับมอืเมือ่ตอ้งท างานหลากหลายใหส้ าเร็จในเวลาใกลก้นั  

 
การพัฒนาตนเอง 

• คณุสมบัตทิีด่ขีองพนักงานในการบรหิารงานธรุการ 
• มาตรฐานการเสรมิสรา้งภาพลักษณ์ผูป้ฏบิัตงิาน 
• การสรา้งความประทับใจ 
• การพัฒนาบคุลกิภาพ 
• การพัฒนาการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพ 
• เทคนคิการประสานงานภายในและภายนอกองคก์ร 

การพัฒนาระบบงานธรุการยคุใหม ่
• ดา้นส านักงาน 
• การจัดระเบยีบงาน 
• เอกสาร-ระบบรายงาน 
• การสือ่สารและประชาสมัพันธข์า่วสารภายในองคก์ร 

• การวเิคราะหปั์ญหาระบบงานและวธิกีารแกไ้ขปัญหา 
• ฝึกปฏบิัต ิ: วเิคราะหร์ะบบงาน 

วทิยากร อาจารยป์ระภาภรณ์ พนัสพรประสทิธิ ์
ประสบการณ ์

- กรรมการบรหิารสมาคมเลขานุการสตรแีหง่ประเทศไทย 
- เลขานุการฝ่ายบคุคล บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั 
- เลขานุการฝ่ายบรหิาร บมจ.เบอรล์ีย่คุเกอร ์
- เลขานุการฝ่ายบรหิาร ผูจั้ดการสว่นบรหิารงานธรุการท่ัวไป บมจ.อตุสาหกรรมท าเครือ่งแกว้ไทย 



 

Professional Training Solution | 89/161 Soi Phrayasuren 21 Bangchan, Klongsamwa , Bangkok 10510  3 

 

3 Professional Training Solution 

- เลขานุการฝ่ายโฆษณา ฝ่ายขายและฝ่ายขดุเจาะน ้ามัน บรษัิท เอสโซ ่แสตนดารด์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั 

 

อตัราคา่ลงทะเบยีน  

(รวมคา่เอกสาร วทิยากร  มอีาหารกลางวนั และอาหารวา่งตลอดการสมัมนา) 

คา่อบรม  ราคากอ่น VAT 
VAT 7% 

ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย  

3% 

ราคาสทุธ ิ

คา่สมัมนา 1 ทา่น 4,000 280 (120) 4,160 

Early Bird ช าระลว่งหนา้ 5 วนั 3,700 259 (111) 3,848 

มา 3 ทา่น ๆ ละ  3,500 245 (105) 3,640 

                                             ทกุหลกัสตูรมอบวฒุบิตัร 

วธิกีารช าระเงนิ: 
1. โอนผา่นบัญชธีนาคาร ดังนี ้

1.1  ธนาคารกสกิรไทย บญัชสีะสมทรพัย ์สาขาเดอะมอลลบ์างกะปิ เลขที ่732-2-458238 
          ชือ่บัญช ีหจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่  
          และ Scanใบ Pay-in และหนังสอืรับรองหัก ณ ทจีา่ย (ถา้ม)ี E-mail : ptstraining3@gmail.com 
          พรอ้มระบชุือ่บรษัิทของทา่น และชือ่หลักสตูร 

1.2 ช าระดว้ยเชค็บรษัิท สัง่จา่ย หจก.โปรเฟสชัน่แนล เทรนนิง่ โซลชูัน่ (Professional Training 
Solution Ltd, Partnership) 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ กรณุาตดิตอ่: คณุอรัญญา 
Professional Training Solution 
Tel  02-1753330, 086-6183752  
Fax.  02-9030080 ext.9330 

www.ptstraining.in.th 
อเีมล ์ info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com 
  

กรณีหกัภาษี ณ ที่จา่ย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนน่ิง โซลชูั่น   

เลขท่ี 89/161 หมู่บา้นพฤกษาวิลล ์23 ซ.พระยาสเุรนทร ์21 แยก 3  

แขวงบางชนั เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี 0103553030100 

 

 

mailto:info.ptstraining@gmail.com
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แบบฟอรม์การลงทะเบียน 

พนกังานธรุการยคุใหมก่บัการจดัระบบส านกังาน 

สง่มาที ่email : ptstraining3@gmail.com หรอื Fax 02-9030080 ext.9330 

  บรษิทั__________________________________________________________________________ 

   ท่ีอยู่ออกใบก ำกบัภำษี_____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________________________ 

   รหสัไปรษณีย_์____________________เลขประจ ำตวัผูเ้สยีภำษ_ี_______________________________ 

  ชือ่ผูป้ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศพัท ์____________________ต่อ_______ 

   Fax: ___________________________     E-mail: _________________________________________  

  วนัสมัมนำ_______________________________________________________________________ 

1. ชือ่-นำมสกลุ (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื ____________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________  

2. ชือ่-นำมสกุล (ภำษำไทย) _________________________________________________________ 
ต ำแหน่ง: ___________________________________มอืถอื: ___________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

หมายเหต ุ กรณียกเลิกการเขา้สมัมนากรุณาแจง้ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัสมัมนา มิฉะนัน้จะตอ้งชาํระ 30% ของราคาค่า

สมัมนา 

ค่ำฝึกอบรม สำมำรถหกัค่ำใช้จ่ำยทำงภำษีนิติบคุคลได้ 200% ของค่ำใช้จ่ำยจริง 

(พระรำชกฤษฎีกำฉบบัท่ี 437 ใช้ 19 ตลุำคม พ .ศ . 2548 เป็นต้นไป) 

 

mailto:ptstraining3@gmail.com%20หรือ

