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หลักสูตร  เคล็ดลับ...เลขานุการมืออาชีพ   
สู่ความเป็นเลิศระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยคุใหม่ 

 

วันอังคารท่ี 14  มนีาคม  2566  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

Novotel Bangkok Hotel  ซอยสุขุมวิท 20   ใกล้ BTS อโศก กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง **   
 

บทบาทของเลขานุการจะต้องเปลี่ยนไป  

 เมือ่เรียนรู้ทักษะ และเทคนิคการบริหาร “ผู้ช่วยผู้บริหาร” ยุคใหม่  (สงวนลิขสิทธ์ิ) 

พเิศษสมัคร 2 ท่านลดเพิม่  500.- 
หรือสมัคร  3 ท่าน เข้าฟรี + 1 ท่านทันที !!! 

วิทยากร  : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ปัจจุบัน :  วิทยากรกรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)  
    อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันน าต่างๆ, ผู้เขียนหนังสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของ

อาชีพเลขานุการ” และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 
              อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษัท อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด 
(มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากัด
, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
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หลักการและเหตผุล 
 หลักสูตร “เคลด็ลับ...เลขานุการมืออาชีพ  สู่ความเป็นเลิศ  ระดับ “ผู้ช่วยผู้บริหาร”  ยคุใหม่  ได้
จัดท าหลักสูตรนีขึ้น้  เพ่ือให้ผุ้เข้าอบรมได้ทราบถึงบทบาท หน้าท่ี และความส าคัญในต าแหน่งงาน
เลขานุการ  ในยคุปัจจุบันนี ้ อีกท้ัง เพ่ือการปลูกฝังการสร้างจิตส านึกท่ีดี  และการมีทัศนคติต่อการท างานใน
งานด้านเลขานุการ  ซ่ึงต้องควรให้ความส าคัญต่อการด้านเอกสาร  การส่ือสารภายใน และภายนอกด้วย  การ
จัดท ารายงานต่าง ๆ  และเพ่ือช่วยเสริมสร้างการวิเคราะห์ระบบงานแต่ละด้าน,  การพัฒนางาน รวมถึงการ
ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ท่ีฝ่ายธุรการมักพบเจอ  อีกท้ังได้เรียนรู้วิธีป้องกันตและแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ไปใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้อย่างมืออาชีพ 

 

การเสริมสร้างคุณค่าสายงาน “เลขานุการ มืออาชีพ” 
1. ความส าคัญของงานเลขานุการ 
2. การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตส านึกท่ีดีกับงานเลขานุการ 
3. บทบาทหน้าท่ี และ ลักษณะงานเลขานุการ 
4. แบบทดสอล 

หัวข้อการอบรม 

เลขานุการระดับผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่  (Assistant to The Executive) 

- ความส าคัญของอาชีพ 
- การเสริมสร้างทัศนคติ และ จิตส านึกท่ีดีในสายอาชีพ 
- จรรยาบรรณ และ คุณสมบัติ 
- บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
- การเตรียมความพร้อม - สร้างความเช่ือมั่นในสายอาชีพ 

 
เสริมสร้างศักยภาพด้วยกลยุทธ์การบริหารระบบงาน (Organization Strategies Towards Competencies) 
- พัฒนาตนเอง   ……….. สร้างสมประสบการณ์ และ พัฒนาบุคลิภาพอย่างมีระดับ 
- พัฒนางาน ..……… ระบบงาน “การวางแผนและบริหารเวลางาน”  (ล าดับความเร่งด่วน/ ส าคัญ) 

…………ระบบงาน “การนัดหมาย” 
…………ระบบงาน “การจัดท ารายงานการประชุม” 

- พัฒนาบุคลากร   ……….. สร้างความประทับใจ ด้วย การส่ือสารท่ีเกิดผล (โดยเฉพาะทางโทรศัพท์) 
- พัฒนาองค์กร ……….. ความรับผิดชอบในหน้าท่ี เพ่ือสร้าง Teamwork  (By Group Case Study) 
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กลยุทธ์การบริหารปัญหาเฉพาะหน้า และตัดสินใจในการเผชิญเหตุการณ์ อย่างมืออาชีพ (Stress and Difficult People 

Management) 
- การร่วมพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
- การจูงใจให้เกิดความร่วมมือในการท างานเป็นทีม 
- การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
- ศิลปะการบริหารความเครียด 
- ทิศทางความก้าวหน้าสายอาชีพ 
- (By Q & A) 

 
ระยะเวลาอบรม    1 วัน (6 ช่ัวโมง) 

 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมท่ีโรงแรม 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม คา่อาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาพเิศษท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 2 ท่านลดเพิม่ 500.- 7,300 511 219 7,592 

สมัคร 3 เข้าฟรีเพิม่ + 1 ท่าน 11,700 819 351 12,168 
 
 

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิม่เติมได้ท่ีนี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เตมิได้ที่     คุณธนนันท์     090 645 0992 , 089 606 0444, Line :  hrdzenter  www.facebook.com/hrdzenter,   
IG : hrd_zenter  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzentertraining@gmail.com , jiw473@gmail.com 
 

รายละเอียดการช าระเงนิ 

 การชำระเงิน โอนเข้าบัญชี ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย์ จำกดั   

  บัญชอีอมทรัพย์  เลขท่ีบัญชี 206-237-174-0 
 กรณีชำระเงินแล้ว กรณุา Scan  หรือถา่ยรูป  สลิป Pay in มาที่  Line  : hrdzenter    
 หรือ mail  : hrdzentertraining@gmail.com, jiw473@gmail.com 
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กรุณาหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ในนาม บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ จำกดั  เลขท่ีผูเ้สียภาษี 0105555113021 
เลขท่ี 171/162  ซอยพุทธบูชา 39  แยก 1-1  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 (สำนักงานใหญ่)   
เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105555113021 
 
 

                                      

 

 Scan  QR Code   กรอกใบสมัคร Online 

 

การแจ้งยกเลิก:  

1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  2. 

กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวนังาน  1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมคัร    
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวนัสัมมนาหรือไม่มาตามท่ีส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   
หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเก็บค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    
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