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 หลักสูตร  ศักยภาพงานธุรการแบบครบวงจร 
วันที่ 19  มิถุนายน  2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James   ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ  
วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่่น) 

ลดพิเศษ สมคัร 4 ท่านลดเหลือเพียงท่านละ 2,900 บาท 

 

 
 

หลกัการและเหตุผล 

        หลายคนไม่ให้ความส าคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีซ ้าซาก จ าเจ งานธุรการจะท าให้งานของ
ตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขัน้ตอนมาก อีกท้ังยงัเป็นหน่วยงานท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้กับบริษัท เป็นความเข้าใจ
ท่ีผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานท่ีมีความส าคัญมาก เพราะงานในฝ่ายธุรการและงานบริหารส านักงานเป็น
ส่วนงานท่ีคอยสนับสนุนและช่วยเหลืองานของฝ่ายอ่ืนๆ ในองค์การ จะผลักดันธุรกิจให้ก้าวหน้า  และน่ีจึงเป็น
เหตุผลให้มีความจ าเป็นต้องพัฒนาการบริหารงานธุรการและส านักงานให้ทันสมยัถึงพร้อมด้วยระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ แต่กต้็องประหยดัท้ังเวลาและต้นทุนให้กับองค์การธุรกิจในปัจจุบันนั่นเอง 

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม 

1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท และความส าคัญของงานธุรการยคุใหม่ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างทัศนคติและจิตส านึกท่ีดีกับงานธุรการ 

3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการท้ังในด้านเอกสาร การรายงาน และ
การส่ือสารในองค์การ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ปัญหาระบบงานแต่ละด้านเพ่ือการพัฒนาได้ 

5. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของหน่วยงานธุรการท่ีมกัจะเกิดขึน้ และวิธีการแก้ไขป้องกันปัญหา 
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หัวข้อหลกัสูตร (Course outlines) 

การเสริมสร้างคุณค่าสายงานธุรการ 

- ความส าคัญของงานธุรการ 

- การเสริมสร้างทัศนคติ และจิตส านึกท่ีดีกับงานธุรการ 

- บทบาทหน้าท่ี และลักษณะงานธุรการ 

- แบบทดสอบ 

หลักการบริหารและการพฒันา 

- แนวทางในการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชีพ 

- กลยทุธ์ของความเป็นมืออาชีพ 

 การพัฒนาบุคลิกภาพ และความมัน่ใจ 
 การสร้างสมประสบการณ์ (ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา) 
 การพัฒนาทักษะการส่ือสารท่ีเกิดผล 

การบริหารระบบงาน (วิเคราะห์กลุ่ม และน าเสนอ) 

- การบริหารส านักงานยคุใหม่ 

- การบริหารระบบงานเอกสาร 

- การบริหารระบบ outsource 

- การบริหารการประชุม 

สรุปประเด็นปัญหากลุ่ม (Group Case Study) และเฉลย 

ค าถาม – ค าตอบ 
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เทคนิคการฝึกอบรม  บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ และ Learning Games การน าเสนอ
ผลงานหน้าห้องฝึกอบรม 

วิทยากรในการฝึกอบรม อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ  วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย-ญี่ปุ่น) 
อดีต ผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้ จัดการ 
บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล 
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ,  ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของ
อาชีพเลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 

 

ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบตัร 
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 

 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
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)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 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 ี   

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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