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ศิลปการบริหารการประชุมแบบครบวงจร 
 

วันที ่12 มิถุนายน 2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 @Prime Hotel Central Station Bangkok, MRT หัวล าโพง  กทม. ** สถานทีอ่าจมีการเปลี่ยนแปลง 

 

สมัคร 4 ท่านลดเหลอืท่านละ 2,900 บาท 
 

วิทยากรอาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 
" เลขานุการบริหาร ที ่บ. ปูนซิเมนต์ไทย  ที ่บ. เอสโซ่  ที ่บ. เบอร์บี่ยคุเกอร์ 

และ ที ่บ. อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย ตลอดจน  ผู้จดัการบริหารงานทัว่ไป" 
หลักการและเหตุผล 
 การบริหารธุรกิจองค์กรยคุใหม่ท่ีมีการแข่งขนัท่ีเข้มข้น  ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้เงินทุน กลยทุธ์ ตลอดจนมาตรการ
ต่าง ๆ ในการแข่งขนั  ตลอดจนต้นทุนด้านศักยภาพของบุคลากรผู้บริหารในองค์กรทุกระดับร่วมกัน  บนความเป็น
จริงของความส าเร็จหรือมีปัญหาใด ๆ  กต็รม คือ “การจัดประชุม” 
 ดังนั้น  “การจัดประชุมท่ีเกิดผล”  แต่ละคร้ัง  จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีต้องใช้ความเข้าใจของกลุ่มบุคคลท่ีมี
หน้าท่ีมีความรับผิดชอบประสิทธิผลร่วมกัน  ด้วยความพร้อมของศักยภาพในการบริหารการประชุมอย่างครบวงจร  
เช่น ด้านวตัถปุระสงค์  ด้านการเตรียมและจัดด้านการเข้าร่วมประชุม  ตลอดจนด้านอุปกรณ์ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ 

  
 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  และหลกัการ การบริหารการประชุม 
 เพ่ือพัฒนาพนาทักษะกลุ่มบุคคลทักษะด้านการส่ือสาร ด้วยศักยภาพ  นักคิด  นักพูด  และ นักฟัง 
 เพ่ือการใช้เทคนิคการบริหารการประชุมแบบ Team Work 
 เพ่ือน าไปประยกุต์ใช้ความเข้าใจ  ความรู้ในการประเมินสถานการณ์การประชุมท่ีสอดคล้องกบัรูปแบบองค์กร 

 

ส่ิงทีจ่ะได้รับ 

  
 เข้าใจความหมายและความส าคัญของกรประชุมท่ีเกิดผลอย่างชัดเจน 

 การบริหารการประชุมอย่างครบวงจร 
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 กลุ่มบุคคลผู้ เข้าร่วมประชุมเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ตลอดจนมารยาทสากลท่ีต้องใช้ 

 แนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรฐานท่ีพบในการประชุม 

 เสริมสร้างประสบการณ์จาก “แบบทดสอบ” และ “กรณีศึกษา”  ในขณะอบรม 

 น าไปประยกุต์ใช้กับสถานการณ์จริงได้อย่างมัน่ใจในตนเอง 

 

เน้ือหาการอบรมสัมมนา 
 

1. รูปแบบการประชุมแบบต่าง ๆ  ในองค์กรธุรกิจ 
2. ทัศนคติท่ีดีและบรรทัดฐานการประชุมท่ีมีประสิทธิผล 
3. อุปสรรคของการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพและแนวทางแก้ไข 
4. บทบาท / ความรับผิดชอบและคุณสมบัติท่ีดีของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม 
5. การเตรียมการก่อนประชุม  และประเดน็ท่ีส าคัญท่ีควรแจ้งก่อนการประชุม 
6. เทคนิคการประชุมท่ีได้ผล 
7. วิธีการส่ือสารในท่ีประชุมท่ีดี น าสู่การประชุมท่ีสัมฤทธ์ิผล 
8. การวางแผนการจัดประชุม 
9. การบริหารและด าเนินการประชุมท่ีมีประสิทธิภาพ (การควบคุมประเดน็ การควบคุมเวลา การหาข้อสรุป 

ฯลฯ) 
10. การเสนอความคิด 
11. การส่ือสารเพ่ือดึงพลังร่วมของทีมงาน 
12. การประชุมเพ่ือแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
13. การส่ือสารระดมสมอง 
14. การส่ือสารเม่ือมีความขดัแย้ง  
15. พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมและข้อเตือนใจเพ่ือการเป็นผู้เข้าร่วมประชุมท่ีดี 
16. การจดบันทึก / การท ารายงานการประชุม และการติดตามการด าเนินงานหลังการประชุม 

 
ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 
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รายละเอียดหลกัสูตรอืน่ ๆ  เพิม่เติมได้ที่น่ี  คลิก๊  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
 
Tel : คุณจ๋ิว 0896060444 , 0906450992  ,คุณพลอย  

www.hrdzenter.com  E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter 

IG : hrd_zenter   
 

 

วิธีการช าระเงิน  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั 
โอนเงินเข้าบญัชีนาม  บริษทั ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จ ากดั  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงิน พร้อมใบสมัครมายงับริษทัเพือ่ยนืยนัการช าระเงิน และใช้เป็นหลกัฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  

ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 
2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจดัอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร   
 

ติดต่อคณุจิว๋  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  hrdzenter   คณุพลอย  089 773 7091 

www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  
 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี   0105555113021 
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