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 วิทยาลัยพณิชยการพระนคร  สาขาเอก วิชาเลขานุการบริหาร (ปี 2512)  

 

                     

วิทยากรรับเชิญ  –  จากหนว่ยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน   และสถาบนัจดัการฝึกอบรม 
 

วิทยากรบรรยายมากว่า 25 ปี 

 

 

 

 วิทยาลยัพณิชยการพระนคร  สาขาเอก  วชิาเลขานกุารบริหาร  ( ปี 2512) 

 

 

 อดีตเลขานกุารบริหาร   ฝ่ายบคุคล  บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 

 อดีตเลขานกุารบริหาร  ฝ่ายขาย  ฝ่ายโฆษณา  และฝ่ายขดุเจาะน า้มนั 

                                        บริษัท เอสโซ ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ ากดั  

 อดีตเลขานกุารบริหาร  ฝ่ายการตลาด และ  ฝ่ายจดัการ 

                  บริษัท  เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 อดีตเลขานกุารบริหาร  กรรมการผู้จดัการ  และ  

                                             อดีตผู้จดัการสว่นบริหารงานทัว่ไป       

 บริษัท อตุสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย  จ ากดั  (มหาชน) 

             อาจารย์ประภาภรณ์   พนัสพรประสิทธ์ิ 

การศึกษา 

ต าแหน่งปัจจุบัน 

 

ประวัตกิารศึกษา 

 

ประวัตกิารท างาน 
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             -     กรมประชาสมัพนัธ์         -    โรงพยาบาลอนนัทมหิดล (สระบรีุ) 

- ม. จฬุาลงกรณ์ คณะแพทย์ศาสตร์       -    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ม .เทคโนโลยี่ราชมงคลธญับรีุ        -     การประปานครหลวง 

- ม. วลยัลกัษณ์  ศนูย์วิทยบริการ           -     ม. เกษตรศาสตร์ คณะบริหาร                                    

- ส านกังาน ปปช.          -    กรมพฒันาฝีมือแรงงาน 

- ทา่อากาศยาน สวุรรณภมูิ         -     ม. มหาสารคาม ส านกับริการวชิาการ 

- ม. ทกัษิณ                                          -     ม.  ขอนแก่น 

- ม. สงขลานครินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์  -     โรงพยาบาลหวัเฉียว 

- ม. มหิดล            -     โรงพยาบาลรามาธิบด ี

- กระทรวงศกึษาธิการ           -     สนง.ปปง 

- ม. ศรีปทมุ            -     ม. สโุขทยัธรรมาธิราช 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลติ           -     ม. เทคโนโลยี่สรุนารี 

- ธนาคารกรุงไทย           -     การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

- สนง. อยัการสงูสดุ                                 -    โรงพยาบาลศิริราช  ปิยมหาราชการุณย์ 

- ธนาคารแหง่ประเทศไทย           -    ม. จฬุาลงกรณ์ 

-  

 

 

 

- บ.เบียร์ทิพย์บริเวอร่ี           -     บ. เจนเนอรัล เอนจิเนยีร่ิง จ ากดั (มหาชน) 

- บ. เอ็ม เค            -     บ. เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

- บ. อี เอส พี เทคโนโฃยี่            -    บ. บ๊ิกซีซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ 

- บ. เดอะมอลล์กรุ๊ป  จ ากดั   

-  บ. ซิโน-ไทย เอนจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

-  บ. เซ็นทรัล เทรดดิง้                 -     บ. ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  

-  บ.  บางจากปิโตรเลยีม    -     บ. ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 

-  บ. อิตาเลยีนไทย ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  -     บ. โอสถสภา จ ากดั 

 

 

 

 

หน่วยงานราชการ 

 

บริษัทเอกชน  (In-house Training) 

 

หน่วยงานราชการ 
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กิจกรรมทางสงัคม -      กรรมการบริหาร สมาคมเลขานกุารการจดัการแหง่ประเทศไทย 3 สมยั 

- อปุนายกฝ่ายภายในประเทศ 

- ประธานฝ่ายการศกึษา และ ฝ่ายวารสาร 

- รองประธานคณะอ านวยการกองทนุการศกึษาสมาคมฯ 

- ผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรมภาคพืน้เอเชีย ที่ประเทศสงิคโปร์ และ ประเทศมาเลเซีย 

หลักสูตรบรรยาย  เช่น 1      สูค่วามเป็นเลศิ “เลขานกุารมืออาชีพ – ระดบัผู้ช่วยผู้บริหาร” 

                                                (Self  Management  Skills  for  Today’s Secretaries & Office  Professionals) 

   2.      การบริหารการประชมุที่มปีระสทิธิผล 

   3.      การเสริมสร้างและพฒันาบคุลกิภาพอยา่งมีระดบั 

                                                    -    หวัหน้างาน 

                                                    -       ผู้ปฎิบตัิงาน 

                          -        ผู้น า 

   4.      การบริหารงาน “ธุรการยคุใหม”่ 

   5.      การบริหารระบบงานและการจดัเก็บเอกสาร ยคุไร้กระดาษ 

   6.      การพฒันาการสือ่สารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

   7.       การสือ่สาร “ทางโทรศพัท์” อยา่งมีประสทิธิภาพ  (ทัง้ไทย และ องักฤษ) 

                                                    (Smart  by  English  Telephone  Etiquettes  and  Mannerism) 

   8.       การสือ่สาร “ด้านการเขยีน”  (ทัง้ไทย และ องักฤษ) 

                                                     (English  Business  Writing  for  Effective  Communcations) 

             -       รายงาน (Report) 

             -        บนัทกึ และ จดหมาย   (Memo &  Letter) 

                                        -        การน าเสนอ   (Presentation) 

                                                      -        การจดบนัทกึ  และ  เขียนรายงานการประชมุ  (  Minutes  of  Meeting) 
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                                         -         E-Mail 

   9.       กลยทุธ์การพฒันาระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางานประจ าวนั” 

   10.     กลยทุธการบริหารด้านสือ่สารองค์กร สูค่วามเป็นเลศิเพื่อศกัยภาพการแขง่ขนั 

   11.     ทกัษะการเป็นผู้บริหารระดบักลางที่ประสบผลส าเร็จ 

   12.     การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ของหวัหน้างานยคุใหม่ 

             (The  Challenge  of  Administration  Management  Leadership 

                                                      Competencies) 

   13.     ศกัยภาพขององค์กรยคุพฒันา สูโ่ลกธุรกิจมืออาชีพ 

   14.     โครงการพฒันาบคุลากรด้านงานบริการอยา่งมืออาชีพ 

   15.      จิตวิทยาสูค่วามเป็นเลิศการท างานเป็นทีม 

   16.      เทคนิคการบนัทกึและการจดัท ารายงานการประชมุ 

   17.      จดุประการ....สผูลส าเร็จ “ศกัยภาพการสร้างแรงบนัดาลใจและการมีสว่นร่วม 

                                                      ของระดบัจดัการ 

                                                      (Effective  Influencing  And  Persuasive  Skills  For  Managers) 

 

 

ตดิต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 

Tel. 089-773-7091 ,  089-606-0444 

www.hrdzenter.com   www.facebook.com/hrd.zenter 

E-mail  : hrdzenter@gmail.com 

 

http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrd.zenter
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