
วัน เวลา และสถานที่

วันจันทร�ที่ 24 มกราคม 2565
เวลา 09.00-16.30 น. (เปด Login 08.00 น.)

วัตถุประสงค�
 ทราบถึงบทบาท และแนวทางการบริิหารงาน

ธุรการยุคใหม
 สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบ

งานธุรการทั้งในดานเอกสาร การรายงาน และ
การสื่อสารในองคกร

 เสริมสรางประสิทธิภาพในการวิเคราะหปญหา
ระบบงานแตละดานเพื่อการพัฒนาได

 เพื่อปรับทัศนคติและเสริมสรางคุณคาของ
สายงานธุรการ

หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ
 หัวหนางานธุรการ พนักงานธุรการ และ

ผูประสานงาน
 ผูที่เกี่ยวของกับงานธุรการและผูสนใจทั่วไป

เพราะฝายธุรการและงานบริหารสํานักงานเปนสวนงานที่คอยสนับสนุนและชวยเหลืองานของฝายอื่น ๆ 
ในองคกร ยิ่งในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่องคกรเผชิญอยู ก็ยิ่งจําเปนจะตองพัฒนาการบริหารงานธุรการ
และสํานักงานใหทันสมัยยิ่งขึ้น พรอมดวยระบบงานที่มีประสิทธิภาพและตองประหยัดทั้งเวลาและตนทุน
ใหกับองคกรในเวลาเดียวกันดวย

บรรยายโดย

อาจารย�ประภาภรณ� พนัสพรประสิทธิ์
ปจจุบัน
  วิทยากรอิสระ

อดีต
  กรรมการบริหารสมาคมเลขานุการสตรีแหงประเทศไทย
  เลขานุการฝายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
  เลขานุการฝายบริหาร บริษัท เบอรลี่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
  เลขานุการบริหารและผูจัดการสวนบริหารงานธุรการทั่วไป

บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
  เลขานุการฝายโฆษณา ฝายขาย และฝายขุดเจาะนํ้ามัน  

บริษัท เอสโซ แสตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด

ธุรการ
ในสาํนกังานยคุใหม�

      อย�างเป�นระบบ

การบริหาร
และพัฒนางาน

www.hrcenter.co.th

รุ�นที ่45
มอบวุฒิบัตร

อัตราค�าอบรมท�านละ
สมาชิก 3,700 บาท + VAT 259 รวม 3,959 บาท / บุคคลทั่วไป 4,300 บาท + VAT 301 รวม 4,601 บาท
กรณุาชาํระค�าฝ�กอบรมภายในวนัที ่17 ม.ค. 2565 เพื่อรับเอกสารก�อนการบรรยาย

ผานโปรแกรม

เรียน
ออนไลน�

โปรโมชัน่พิเศษ!! เข�าอบรม 1 ท�าน ฟร ี1 ท�าน



  การเสริมสรางคุณคาของสายงานธุรการ
  มาตรฐานการเสริมสรางภาพลักษณผูปฏิบัติงาน
  แนวทางการบริหารงานธุรการยุคใหม

  การพัฒนาระบบการบริหารงานธุรการยุคใหม
  ดานสํานักงาน
  เอกสารและระบบรายงาน
  การสื่อสารและประชาสัมพันธขาวสารภายในองคกร

  การวิเคราะหปญหาระบบงานแตละดานเพื่อการพัฒนา
  Case Study แบงกลุมพรอมนําเสนอ

  เฉลย/ถาม-ตอบ
  สรุป

หัวข�อการฝ�กอบรม

หลักสูตรฝกอบรมออนไลน “การบริหารและพัฒนางานธุรการในสํานักงานยุคใหมอยางเปนระบบ รุนที่ 45” (วันที่ 24 ม.ค. 2565)

09:00 - 10:30 น.

10:45 - 12:00 น.

13:00 - 14:30 น.

14:45 - 16:30 น.

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานของว�าง

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานของว�าง

12:00 - 13:00 น. พักเที่ยง

1.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

2.  *ชื่อ-นามสกุล ............................................................................

*ตําแหนง ..................................................................................

E-mail ..............................................มือถือ .............................

*ขอมูลนี้อาจเปดเผยใหกับวิทยากรเพื่อประโยชนในการปรับหลักสูตรใหเหมาะกับผูเรียน

ชื่อและที่อยูบริษัทสําหรับออกใบกํากับภาษี

บริษัท ................................................................................ เลขประจําตัวผูเสียภาษี ............................................สาขา ................................

ที่อยู  ..........................................................................................................................................................................................................

ประเภทธุรกิจ ............................................................ โทรศัพท  ............................................ ตอ.................. โทรสาร....................................

ผูติดตอ .................................................................... E-mail .......................................................................มือถือ ......................................

กรุณาชําระคาฝกอบรมกอนวันงาน
โอนเงิน หรือเช็คขีดครอมในนาม บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด หรือ HR Center Co., Ltd.

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 2403005727      ธนาคารไทยพาณิชย เลขที่ 0802359647      ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 3071269091

คาธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถามี) ผูโอนเงินจะตองเปนผูชําระที่ธนาคาร หรือชําระเพิ่มที่หนางาน

 เมื่อชําระเงินแลว โปรด e-mail สําเนาใบโอนเงิน โดยระบุชื่อองคกร ชื่อหลักสูตร มาที่บริษัทฯ กอนวันฝกอบรม  

 เอกสารหักภาษี ณ ที่จาย ตัวจริง กรุณาสงไปรษณียลงทะเบียนมาใหกอนวันอบรม

บริษัท เอช อาร เซ็นเตอร จํากัด (สํานักงานใหญ)
52/37 ซอยกรุงเทพกรีฑา 15 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงทับชาง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 
เลขที่ประจําตัวผูเสียภาษี 0105540023934
หมายเหตุ กรณีหลักสูตรยืนยันการจัดอบรมแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมคืนเงินในทุกกรณี

สนใจสมัครสมาชกิหรือสาํรองที�นั� ง public1.hrcenter@gmail.com โทรศัพท์ (02) 736-2245-7 โทรสาร (02) 736-0470-1

อัตราค่าฝึกอบรมรวมเอกสารแล้ว (ราคาต่อ 1 ท่าน)


