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หลักสูตร ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร
วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โรงแรม Gold Orchid Bangkok ถนนวิภาวดี-สุ ทธิสาร กทม **สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สมัคร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้
(จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)

หัวข้ อหลักสู ตร (Course outlines)
การเสริมสร้ างคุณค่าสายงานธุรการ
- ความสาคัญของงานธุรการ
- การเสริ มสร้ างทัศนคติ และจิ ตสานึกที่ ดีกับงานธุรการ
- บทบาทหน้ าที่ และลักษณะงานธุรการ
- แบบทดสอบ
หลักการบริหารและการพัฒนา
- แนวทางในการบริ หารงานธุรการอย่ างมืออาชี พ
- กลยุทธ์ ของความเป็ นมืออาชี พ
 การพัฒนาบุคลิกภาพ และความมั่นใจ
 การสร้ างสมประสบการณ์ )ขัญนตอนในการแก้ นขปั ญหา(
 การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกิดผล
การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์ กลุ่ม และนาเสนอ)
- การบริ หารสานักงานยุคใหม่
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- การบริ หารระบบงานเอกสาร
- การบริ หารระบบ outsource
- การบริ หารการประชุม
สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study) และเฉลย
คาถาม – คาตอบ
เทคนิคการฝึ กอบรม บรรยายสรุ ป อภิปราย กรณี ศึกษา แบ่ งกลุ่มย่ อยฝึ กปฏิบัติ และ Learning Games การ
นาเสนอผลงานหน้ าห้ องฝึ กอบรม
วิทยากรในการฝึ กอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ วิทยากรดีเด่ น ประจาปี 2560 สมาคมส่ งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
อดีต เลขานุการฝ่ ายจัดการและผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทั่วนป บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วนทย จากัด )มหาชน(, เลขานุการกรรมการ
ผู้จัดการ บริ ษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ ด )ประเทศนทย( จากัด และบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ ายบุคคล บริ ษทั ปูนซิ
เมนต์ นทย จากัด )มหาชน(
ปั จจุบัน อาจารย์ และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริ ษทั ชัญนนาต่ างๆ, ผู้เขียนหนังสื อ “ความสุขที่ แท้ จริ งของอาชี พ
เลขานุการ” และหนังสื อ "ศักยภาพการบริ หารงานธุรการแบบครบวงจร”

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่ อนภาษีได้ 200 %
ฟรี !!!รวมค่ าเอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
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 ท่านขึ้นไปคนละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter IG : hrd_zenter
คุณอิ ศราภรณ์ 089-773-7091 www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,
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วิธีการชาระเงิน เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทท
ี่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทท
ี่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
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