Professional Training Solution

หลักสู ตร: เลขานุการผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0
17 ก ันยายน 2563/ ว ันที่ 19 ตุลาคม 2563
ว ันที่ 18 ธ ันวาคม 2563

เวลา 09.00-16.00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขมุ วิท 20
สถานที่จดั อบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

:หลักการและเหตุผล
งานสนับสนุน(Supporting Department) ทัง้ หลายล ้วนเป็ นงานทีอ
่ ยูห
่ ลังฉากทีใ่ ครต่อใครให ้ความสาคัญเป็ น
อันดับรองลงมา แม ้ว่าองค์กรจะได ้ผลการดาเนินงานทีด
่ ี ความชอบสว่ นใหญ่ก็มักตกอยูก
่ ับหน่วยงานหลักๆ มีใคร
จะนึกถึงบ ้างว่า ภายใต ้ความสาเร็จของงาน หรือความล ้มเหลวทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได ้นั น
้ ผู ้ทีอ
่ ยูใ่ นหน่วยงานสนับสนุน
่
่
นัน
้ มีสวนผลักดัน และชวยเหลือสนั บสนุนมากน ้อยเพียงใด ผู ้ทีห
่ ลงลืมหลังฉากก็เปรียบเสมือนการหลงลืม
ิ ธิภาพ เป็ นตัวกาหนดความสาเร็จขององค์กร หลักสูตรเลขานุการในฐานะ
ความสาเร็จ หลังฉากทีท
่ รงประสท
ิ ธิภาพ และทาให ้องค์กรมี
ผู ้ชว่ ยผู ้บริหาร เป็ นสว่ นหนึง่ ของการสร ้างพลังในสว่ นของงานสนั บสนุนให ้ทรงประสท
ิ ปั ญหาอุปสรรค การรักษาตนเองให ้อยูร่ อด และเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ท่าน
ฐานทีม
่ ั่นคงพร ้อมทีจ
่ ะเผชญ
ิ ธิภาพ ท่านต ้องการเป็ นบุคคลทีส
พร ้อมหรือยังทีจ
่ ะเป็ นผู ้สนั บสนุนทีด
่ เี ยีย
่ มและเปี่ ยมประสท
่ าคัญทีอ
่ งค์กรต ้อง
เก็บรักษาไว ้

ประเด็นการสัมมนา
1. เลขานุการยุคใหม่ กับบทบาทหน้ าที่ ความรับผิดชอบ
 จรรยาบรรณ และคุณสมบัติ
 บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของงานเลขานุการและงานธุรการ
 การเตรี ยมการสู่ความพร้ อม
 การเสริมสร้ างบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
 การสร้ างความเชื่อมัน่ ในสายอาชีพ
2. หลักการบริหารจัดการระบบงานเลขานุการ
 การวางแผนและบริหารเวลางาน
 การบริ หารเวลาผู้บริหารและตนเอง , การนัดหมายงาน
 การบริ หารงานระหว่างผู้บริหารไม่อยูส่ านักงาน
 การจัดระเบียบงาน และทบทวนงาน
 การบริ การสานักงาน
 การบริ หารงานเอกสาร และการจัดเก็บ
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 การติดต่อกับหน่วยงานภายนอก
 การใช้ โทรศัพท์
 การเจรจาต่อรองในงานเลขานุการ
 เครื่ องมืออุปกรณ์ และการใช้ เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการงานเลขานุการ
 การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า
3. การพัฒนาศักยภาพความเป็ นเลิศ
 การใช้ จิตวิทยาในการบริหารงาน
 การสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ตนเอง
 ศิลปะการบริหารความเครี ยด

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์





อดีตเลขานุการ ฝ่ ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ ายขุดเจาะนา้ มัน
บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ ด ประเทศไทย จากัด
อดีตเลขานุการ ฝ่ ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จากัด
ผู้จัดการส่ วนบริหารธุรการ บริษัท อุตสาหกรรมทาเครื่องแก้ วไทย จากัด(มหาชน)

ระยะเวลา 1
วัน
จานวน 20 คน

 อัตราค่าลงทะเบียน

ั
(รวมค่าเอกสาร อาหารกลางว ัน และอาหารว่างตลอดการสมมนา)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ราคาท่านละ

3,900

273

(117)

4,056

Early Bird จ่ายก่อนลดพิเศษ

3,500

245

(105)

3,640

สม ัคร 3 ท่านๆละ

3,300

231

(99)

3,432

ทุกหลักสูตร “มอบวุฒบิ ัตร ใบรั บรองจากสถาบันโปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูช่ ัน
วิธก
ี ารชาระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชธี นาคาร ดังนี้
ิ รไทย บัญชส
ี ะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
1.1 ธนาคารกสก
ื่ บัญช ี หจก.โปรเฟสชน
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่
ชอ
ื รับรองหัก ณ ทีจา่ ย (ถ ้ามี) ที่ E-mail:info.ptstraining@gmail.com
และ Scan ใบ Pay-in และหนังสอ
ื่ บริษัทของท่าน และชอ
ื่ หลักสูตร
พร ้อมระบุชอ
ั่ แนล เทรนนิง่ โซลูชน
ั่ (Professional Training Solution
1.2 ชาระด ้วยเช็คบริษัท สงั่ จ่าย หจก.โปรเฟสชน
Ltd, Partnership)
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รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th Email: info.ptstraining@gmail.com,

ptstraining3@gmail.com

้ า่ ยทางภาษีได้ 200% ของค่าใชจ
้ า่ ยจริง
ค่าฝึ กอบรม สามารถห ักค่าใชจ
(พระราชกฤษฎีกาฉบ ับที่ 437 ใช ้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป)

แบบฟอร์มการลงทะเบียน
่ ยผูบ
หล ักสูตร: เลขานุการผูช
้ ว
้ ริหารยุค 4.0
ส่ งมาที่ info.ptstraining@gmail.com หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั _______________________________________________________________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
รหัสไปรษณีย_์ ___________________________เลขประจำตัวผูเ้ สียภำษี___________________________
ชื่อผูป้ ระสำนงำน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนำ____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นำมสกุล (ภำษำไทย) _______________________________________________________________
ตำแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
หมายเหตุ

กรณี ยกเลิกการเข้าสัมมนากรุ ณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชาระ 30% ของราคาค่าสัมมนา
กรณีหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย ส่งเอกสารมาที่
หจก.โปรเฟสชัน่ แนล เทรนนิ่ง โซลูชนั่
เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
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