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 หลักสูตร  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 
วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น.     

โรงแรม Arize Hotel  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธิ์ 

วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่ น) 

ราคาพิเศษลด สมัคร 4 ท่านเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้   

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)  

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines) 

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ 

- ความส าคัญของงานธุรการ ,- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตส านึกที่ดีกับงานธุรการ 

- บทบาทหน้าที่ และลักษณะงานธุรการ 

หลักการบริหารและการพัฒนา 

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ, - กลยุทธ์ของความเป็นมืออาชีพ 

✓ การพัฒนาบุคลิกภาพ และความม่ันใจ  *การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา)  
✓ การพัฒนาทักษะการส่ือสารที่เกิดผล 

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และน าเสนอ) 
- การบริหารส านกังานยุคใหม่   - การบริหารระบบงานเอกสาร 
- การบริหารระบบ outsource   - การบริหารการประชุม 
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ค่าใชจ้่ายในการอบรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพ่ิมเติมได้ที่น่ี  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นัง่  ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่    Tel :  คุณธนนันท์ 089 606 0444 , 090-645-0992   Line  hrdzenter 
www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter  IG : hrd_zenter   

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 

โอนเงินเข้าบัญชีนาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 

(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

**ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนยีมการโอนเงินข้ามจังหวัด** 

 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วนั บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธรุการจ านวน  30 %  ทันที    

ที่อยู่ในการออกเอกสารหัก ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษัท  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ จ ากัด )ส านักงานใหญ่( 
เลขที่  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี   0105555113021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

