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 หลกัสูตร  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 
วันที ่15 มีนาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

  โรงแรม Gold Orchid Bangkok  ถนนวภิาวด-ีสุทธิสาร กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วทิยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

สมคัร 4 ท่านลดเหลือท่านละ 2,900 บาทเท่านัน้ 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หัวข้อหลกัสูตร (Course outlines) 

การเสริมสร้างคณุค่าสายงานธุรการ 

- ความส าคัญของงานธุรการ 

- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดีกับงานธุรการ 

- บทบาทหน้าท่ี และลกัษณะงานธุรการ 

- แบบทดสอบ 

หลกัการบริหารและการพฒันา 

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ 

- กลยทุธ์ของความเป็นมืออาชีพ 

 การพัฒนาบคุลิกภาพ และความมั่นใจ 
 การสร้างสมประสบการณ์ (ขัญนตอนในการแก้นขปัญหา)  
 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกิดผล 

การบริหารระบบงาน (วเิคราะห์กลุ่ม และน าเสนอ) 

- การบริหารส านักงานยคุใหม่ 
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- การบริหารระบบงานเอกสาร 

- การบริหารระบบ outsource 

- การบริหารการประชุม 

สรุปประเดน็ปัญหากลุ่ม (Group Case Study) และเฉลย 

ค าถาม – ค าตอบ 

เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การ
น าเสนอผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 
 

วิทยากรในการฝึกอบรม : อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ  วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวนป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วนทย จ ากัด )มหาชน(, เลขานุการกรรมการ
ผู้ จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด )ประเทศนทย( จ ากัด และบริษทั เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้ จัดการฝ่ายบุคคล บริษทั ปูนซิ
เมนต์นทย จ ากัด )มหาชน( 
ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลยัและบริษทัชัญนน าต่างๆ,  ผู้ เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพ
เลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 
 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่านขึ้นไปคนละ 2,900 203 87 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
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วิธีการช าระเงนิ   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลกิก่อนวนังาน 10 วนั  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลกิก่อนวนัสัมมนาก่อนวนังาน 1-7 วนั บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณีทีท่่านยกเลกิในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมคัรมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทัง้ส้ิน   หรือหากท่านยงัไม่
ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   

 

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

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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