หล ักสูตรอบรม กลยุทธ์สค
ู่ วามเป็นเลิศงานธุรการ
ิ ธิ.
วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พน ัสพรประสท

ประสบการณ์ทํางานในอดีต ผูจ
้ ัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือ
 งแก้วไทย
เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะนํา6 ม ัน บริษท
ั เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จําก ัด
เลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจ ัดการ บริษท
ั เบอร์ล ี ยุคเกอร์ จําก ัด (มหาชน)
เลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษ ัท ปูนซิเมนต์ไทย จําก ัด ปัจจุบ ัน เป็นวิทยากรร ับเชิญบรรยายและฝึ กอบรม
ั6 ามากมาย
ให้ก ับสถาบ ันภาคร ัฐและเอกชนชนนํ

25 มกราคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
*สถานทีจ
C ัดอบรมอาจเปลีย
C นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
งานธุรการเป็ นสายสนับสนุนสายหลักให ้สามารถดําเนินธุรกิจขององค์กรให ้ประสบความสําเร็ จชว่ ยให ้การทํางาน
สะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็ นการช่วยควบคุม และดูแลงานให ้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีไC ด ้ตังN เอาไว ้ การเสริมคุณค่าให ้งาน
ธุรการจึงเป็ นเทคนิคอย่างหนึงC ซงึC จะชว่ ยให ้ผู ้ทีเC กีย
C วข ้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานและ
เรียนรู ้เทคนิคในการบริหารจัดการงานซงึC ในหลักสูตรนีNจะมุง่ เน ้นทีก
C ารพัฒนาตนเองทังN ในด ้านของบุคลิกภพเทคนิค
การประสานงานภายในองค์กร และการบริการทีป
C ระทับใจ ตลอดจนการพัฒนาระบบของงานธุรการในเรือ
C งต่าง ๆ ทีC
จําเป็ นกับการดําเนินงานให ้สอดคล ้องกับองค์กรอีกด ้วย
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมได ้เรียนรู ้ถึงบทบาท หน ้าทีC ความรับผิดชอบ และความสําคัญในสายงานธุรการ
ิ ธิภาพ
2. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การพัฒนาตนเองกับการทํางานในสายงานธุรการอย่างมีประสท
3. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้การพัฒนาระบบธุรการเพือ
C ชว่ ยให ้การทํางาบรรลุผลสาํ เร็จตามทีอ
C งค์กรต ้องการ
้ ้เกิดประโยชน์สงู สุด แก่องค์กร
4. เพือ
C ให ้ผู ้เข ้ารับการอบรมสามารถนํ าความรู ้ทีไC ด ้ ไปประยุกต์ใชให
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
่ วามเป็ นเลิศ
1. การพัฒนาสูค
- การเสริมสร ้างทัศนคติและจิตสํานึกทีดC ี
- การประเมิน “Vision” “ Mission” และ “Core Value”
2. กลยุทธ์ และ ทักษะ ระดับผู ้ชว่ ยผู ้บริหาร (Group Case Study and Present)
2.1 การพัฒนาตนเองเพือ
C ความสุขใจ
การเสริมสร ้างบุคลิกภาพอย่างมีระดับ
C มัCน
การสร ้างสมประสบการณ์เพือ
C สร ้างความเชือ
ํ
2.2 การพัฒนาระบบงานเพือ
C ความสาเร็จและก ้าวหน ้า
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

การวางแผนและการบริหารเวลางาน
การบริหารการจัดประชุม
การบริหารงานแอกสาร
การบริการทีเC ป็ นเลิศ
2.3 การพัฒนาบุคลากรเพือ
C ความภูมใิ จ
ืC สารทีเC กิดผล
การสอ
2.4 การพัฒนาองค์กรเพือ
C สร ้างภาพพจน์
การสร ้าง Team Work
3. Group Case Study 5 กลยุทธ์ ………แบ่งกลุม
่
นํ าเสนอผลงานกลุ่ม
ประเมินผลงานแต่ละกลุม
่
ประเมินผลงานแต่ละกลุม
่
..........ต่อ
4. สรุป และ คําถาม / คําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด

อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 25

มกราคม 2562

ั
ค่าสมมนา

VAT 7%

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มห
ี นงั สือห ัก
ณ ทีจ
 า
่ ย

3,500.00

245.00

105.00

3,640.00

3,745.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีN
1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขทีC 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขาพหลโยธิน เลขทีC 014-2-63503-8
C บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีC 0-2615-4479
ืC บริษัท เบอร์ตด
C หลักสูตรและวันอบรม
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน ชือ
2. ชําระด ้วยเช็คสังC จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด (สํานั กงานใหญ่)
3. หัก ณ ทีจ
C า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไC ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิงC แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีC จํากัด
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุค
๊ : www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ความรู ้ทัCวไป, ทักษะเฉพาะทาง, งานธุรการ, พัฒนาบุคลากร

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร:0-2615-4499, 0-2615-4477-8 โทรสาร:0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

