สุดยอดเลขานุการยุค AEC
(Executive Secretary)

ิ ธิ+
วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พน ัสพรประสท

อดีตผู ้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทําเครือ
T งแก ้วไทย
อดีตเลขานุการฝ่ ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ ายขุดเจาะนํY ามัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ต ประเทศไทย จํากัด
อดีตเลขานุการบริหาร ฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายจัดการ บริษัท เบอร์ลีT ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อดีตเลขานุการฝ่ ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
ผู ้จัดการส่วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทําเครือ
T งแก ้วไทย จํากัด (มหาชน)

16 มกราคม 2561
09.00 - 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คด
ิ กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)
**สถานทีจ
T ัดสัมมนาอาจเปลีย
T นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล
นักบริหารต ้องมี “เลขานุการ” ทีม
T ค
ี วามรู ้ ความสามารถอย่างแท ้จริง จนกล่าวได ้ว่า เลขานุการเป็ นหัวใจหลักทีT
ช่วยสร ้างความสํ าเร็ จให ้กับผู ้บริหารอย่างแท ้จริง หลายคนอาจเข ้าใจว่า บทบาทของเลขานุ ก ารมีเพียงการติด ต่อ
ประสานงานให ้ผู ้บริหาร การรั บนั ด หมาย การพิมพ์งาน และการจั ดเอกสารให ้ ในความเป็ นจริง บทบาทหน ้าทีแ
T ละ
ความสําคัญของเลขานุการมีมากกว่านัน
Y หากเลขานุการมีความเข ้าใจในเรือ
T งนีYอย่างแท ้จริง ย่อมสง่ ผลให ้ความสําคัญ
ํ
ของเลขานุการในองค์กรนัน
Y มีมากขึน
Y และสนับสนุนความสาเร็จให ้กับผู ้บริหารได ้มากขึน
Y เป็ นเงาตามตัว
หลักสูตรนีY จึงได ้พัฒนาขึน
Y มาเพือ
T ตอบสนองให ้กับเลขานุการทุกท่าน ได ้เรียนรู ้เทคนิคและเรียนรู ้ประสบการณ์
้ นหนทางสูค
่ วามเป็ นเลิศของเลขานุ การยุคใหม่ ทังY บทบาทหน ้าทีข
เพืTอใชเป็
T องเลขานุ การ การบริหารเวลาผู ้บริหาร
การพัฒนาศักยภาพของตนเอง รวมทังY การทํากิจกรรม Workshop เพือ
T แก ้สถานการณ์เฉพาะหน ้า หลักสูตรนีYจงึ ชว่ ย
ั ผัสกับกรณีจริง เมือ
เสริมสร ้างประสบการณ์ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้สม
T จบการอบรมสามารถประยุกต์และต่อ ยอดความรู ้เรืTองนีY
ด ้วยตนเอง
ว ัตถุประสงค์
่ วามสําเร็จสําหรับเลขานุการยุคใหม่
1. เพือ
T สร ้างความรู ้ความเข ้าใจเรือ
T งหนทางสูค
้
ึ ษาในหลักสูตรนีY ในขณะปฏิบต
2. เพือ
T ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถประยุกต์ใชความรู
้ทีไT ด ้ศก
ั งิ านจริงได ้อย่างมี
ิ ธิภาพสูงสุด
ประสท
ั
ห ัวข้อการฝึ กอบรม/สมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

บทบาท หน ้าทีT และความสาํ คัญของเลขานุการยุคใหม่
คุณสมบัตท
ิ จ
ีT ําเป้ นของเลขานุการยุคใหม่
การทําความเข ้าใจตัวผู ้บริหารและงานผู ้บริหาร เพือ
T ลดปั ญหาทีอ
T าจจะเกิดขึน
Y
Workshop: เรียนรู ้และเข ้าใจหัวหน ้า
การวางแผนการทํางาน เพือ
T อํานวยความสะดวกให ้ผู ้บริหารสูงสุด
การบริหารเวลานัดหมายของผู ้บริหาร
การบริหารงานเอกสาร
้
ั ท์ และเครือ
การใชโทรศ
พ
T งมืออํานวยความสะดวกต่างๆ
Workshop: การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
การแสดงบทบาทในฐานะผู ้ชว่ ยผู ้บริหาร
• การแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้า
• การบริหารงานเร่งด่วน
• การจัดการสาํ นักงานระหว่างผู ้บริหารไม่อยู่

บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

11.
12.
13.
14.

การบริหารความเครียด
ั พันธ์
การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสม
ั
่ วามเป็ นมืออาชพ
ี
การพัฒนาศกยภาพของเลขานุการ เพือ
T มุ่งสูค
สรุป คําถาม และคําตอบ

ประกาศนียบ ัตร: บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซ ี จําก ัด
อ ัตราหล ักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)
ชําระภายในว ันที 16
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,900.00
3,700.00

VAT 7%
273.00
259.00

พิเศษ! ชําระภายในว ันที 1
ประเภท
บุคคลทว ั ไป
สมาชิก HIPO

ั
ค่าสมมนา
3,700.00
3,400.00

มกราคม 2561

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
117.00
111.00

รวมจ่ายสุทธิ
4,056.00
3,848.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
4,173.00
3,959.00

มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซส์ าํ เนาหน้าเช็ค)

VAT 7%
259.00
238.00

ห ัก ณ ทีจ
 า่ ย 3 %
111.00
102.00

รวมจ่ายสุทธิ
3,848.00
3,536.00

กรณีไม่มห
ี น ังสือห ัก ณ ทีจ
 า่ ย
3,959.00
3,638.00

วิธก
ี ารชําระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนีY
1.1 ธนาคารกรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ สาขา ซอยอารี เลขทีT 127-4-66322-6
1.2 ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ สาขา พหลโยธิน เลขทีT 014-2-63503-8
T บัญชี บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
ชือ
และแฟกซ์ใบ Pay in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ ้ามี) ทีT 0-2615-4479
ืT บริษัท เบอร์ตด
T หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ิ ต่อของท่าน และชือ
2. ชําระด ้วยเช็คบริษัท สังT จ่าย บริษัท ไฮโพ เทรนนิงT แอนด์ คอนเซ ้าท์แทนซีT จํากัด
3. หัก ณ ทีจ
T า่ ย 3% เลขประจําตัวผู ้เสียภาษี 0-1055-48105-59-0
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี จําก ัด
40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉ ัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คน
ื เงินทีไT ด ้ชําระมาแล ้ว
รายละเอียดเพิม
 เติม กรุณาติดต่อ:
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.
Telephone: 02-615-4499, 02-615-4477-8
Fax: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
Website: www.hipotraining.co.th
E-mail: hipotraining@gmail.com
ID Line: hipotraining
Facebook: www.facebook.com/HIPOtraining

อบรม, สัมมนา, ทักษะเฉพาะทาง, สุดยอด, เลขานุการ, ระดับผู ้บริหาร, Executive Secretary, ความสําเร็จ, ยุคใหม่, บทบาท, หน ้าทีT
บริษ ัท ไฮโพ เทรนนิง แอนด์ คอนเซา้ ท์แทนซี จําก ัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 ถนนสุทธิสารวินจ
ิ ฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร: 0-26154499, 0-2615-4477-8 โทรสาร: 0-2615-4479 อีเมล์: hipotraining@gmail.com, hipotraining@hotmail.com, info@hipotraining.com เว็บไซท์: www.hipotraining.co.th

