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ศักยภาพเลขานุการยคุใหม่สู่มืออาชีพ “ระบบงานธุรการ”  

(Smart Secretary Towards Administrator) 
วันที่ 22  มิถุนายน 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมอะไร้ซ์ ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ  

สมคัร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หลกัการและเหตุผล 
  09.00 – 10.30           การเสริมสร้างความเข้าใจของอาชีพยคุใหม่ 

                             - ความส าคัญ  -  ระดับผู้ช่วยผู้บริหาร 

                             - บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

                             - เคลด็ลับ (ต้นทุน) มาตรฐานประจ าอาชีพ 

                             - การค้นหาโอกาสความก้าวหน้าของอาชีพอย่างยัง่ยืน 

10.30 -  10.45          พักเบรก 

10.45 -  12.00          แนวทางการขบัเคล่ือนความพร้อม “ด้านบุคลากร” 

                             - “ศักยภาพ” ยคุใหม่สู่มืออาชีพ 

                             - สรุป “ทฤษฎีคุณค่า” ความส าเร็จของอาชีพอย่างยัง่ยืน 

                             - กลยทุธ์การบริหารงานเพ่ือประสิทธิผลสูงสุด....ต่อองค์กร 

12.00 -  13.00          พักเท่ียง 

13.00 -  14.30           แนวทางการขบัเคล่ือนความพร้อม “ด้านระบบงานธุรการ” 
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                             - ระบบ “การสร้างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน) ” 

                             - ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร” 

                             - ระบบ “การบริหารการประชุมท่ีเกิดผล” 

                             - ระบบ “การบริหารส านักงานยคุใหม่” 

                             - ระบบ “การบริหารงานบริการ” 

                             *  แบ่งกลุ่ม  -  ฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา  

14.30 – 14.45           พักเบรก 

14.45 – 15.45           วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุ่ม 

15.45 – 16.00            Q  &  A 

วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ  วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น 

อดตี เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานุการกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ,  ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพเลขานุการ” 
และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมคา่เอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

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 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วนั เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 

ส ารองทีน่ั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
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)  
 
 

 
 
 
 
 

 
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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