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งานสารบรรณน้ัน.........ส าคัญไฉน ?? 
(Work  Flow  Management) 

วันศุกร์ท่ี 5  มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Glod Orchid Hotel  ถนนวิภาวดี-สุทธิสาร   กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

วิทยากร  : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

 

พเิศษช าระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม   

 ลดเหลือเพยีงท่านละ 3,500 บาทเท่าน้ัน 

 (ราคาปกติท่านละ  3,900 บาท) 

เน้นวิธีการอบรมยุคใหม่   :  ด้วยการร่วมปฏิบัติกจิกรรมกลุ่ม  และ  การ วิเคราะห์ข้อมูล / ประเมินผลงาน 

หัวข้อฝึกอบรม 
09.00 – 10.30   น. -   จุดประกายทัศนคติ  “การบริหารงานสารบรรณ 

   -   ความส าคัญ  และ  เป้าหมาย 
           -   องค์ประกอบท่ีต้องค านึงถึง 
                                        -   มาตรฐานบุคลากร 
                                                      ....วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และ  ค่านิยม 

10.30– 10.45                    พักเบรก 
10.45 – 12.00                   มาตรฐานการบริหาร 
                                          -           ยึดระบบคุณภาพ 5 ส 

                                          -          การวางแผนและการบริหารเวลางาน 

12.00 – 13.00                   พักเท่ียง 
13.00 -  14.30                   –          การบริหารแบบครบวงจร 
   - โครงสร้างของรูปแบบอย่างครบวงจร 
                                   - การจัดท า  /  การรับ  /   การส่ง /  การเกบ็ /การยืม  และ  การท าลาย 

- วิธีการบริหาร 
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14.30 – 14.45                     พักเบรก 
14.45 – 15.30                    วิเคราะห์และประเมินผล ต่อ ............................ 
15.30 – 16.00                     ค าถาม – ค าตอบ  /   สรุป 
 วิทยากรในการฝึกอบรม   อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ   
                                                วิทยากรดีเด่น ปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) 
              อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
             ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ,  ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพ
เลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 

เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยายสรุป  อภิปราย  กรณีศึกษา  แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ  และ Learning Games การน าเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 

ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 1.5% ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 58.50 4,114.50 

ช าระก่อนวนัที่ 13 ม.ค. 63 3,500 245 52.50 3,692.50 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 49.50 3,481.50 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 43.50 3,059.50 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีน่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองท่ีนั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ท่ี    
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงิน   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
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(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพือ่ยืนยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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