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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร เลขานุการยุคใหม่ และระบบงานธุรการยุค 4.0
(Smart Secretary and Administration System 4.0)

วิทยากร: อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ1
PRINCIPLES

จากอดีต...สู่ปัจ จุบันในสัง คมยุคใหม่ซึFง มี การเปลีF ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทํ าให้ บทบาทหน้ าทีF ข อง
เลขานุการจําเป็ นต้ องปรับตัวและพัฒนาให้ สอดคล้ องตามไปด้ วยกับนักบริ หารซึFงทําหน้ าทีFเสมือนเป็ นมือขวา
ยุคใหม่ของผู้บริหารได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิดประสิทธิผลทีFเด่นชัด และสามารถนับได้ ว่าเป็ นผู้หนึFงทีF
มีส่วนในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสําเร็ จโดยแท้ จริ ง ซึFง บทบาทหน้ าทีFมิไ ด้ จํากัดอยู่เพียงงานประจําวัน
ธรรมดาเท่านันO แต่ต้องได้ มีการเรี ยนรู้ รอบรู้ รอบด้ านในเรืF องของระบบงานธุรการอีกด้ วย จึงก้ าวขึนO ไปอยู่ใน
ฐานะผู้ช่วยใกล้ ชิด และได้ รับความไว้ วางใจจากผู้บริ หาร ช่วยสร้ างภาพลักษณ์ให้ กับผู้บริ หาร อีกทังยั
O งเป็ นผู้
เชืFอมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอืFน ๆ ทังในและนอกองค์
O
กร
หลัก สูต รนี O จึง ได้ พัฒ นาขึ นO มาเพืF อ ตอบสนองให้ ผ้ ูเ ข้ า อบรมทุก ท่า น ได้ เ รี ย นรู้ เทคนิ ค และเรี ย นรู้
ประสบการณ์ด้านหนทางสูค่ วามสําเร็ จของเลขานุการและระบบงานธุรการระดับผู้บริ หารยุคใหม่ ทังบทบาท
O
หน้ าทีF การบริ หารเวลา การพัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทังการทํ
O
ากิจกรรม Workshop เพืFอแก้ สถานการณ์
เฉพาะหน้ า หลักสูตรนี Oจึงช่วยเสริ มสร้ างประสบการณ์ให้ ผ้ เู ข้ าอบรได้ สมั ผัสกับกรณีจริ ง เมืFอจบการอบรมผู้เข้ า
สัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรืF องนี Oได้ ด้วยตนเอง
OBJECTIVES

1. เพืFอสร้ างความรู้ความเข้ าใจ พร้ อมเคล็ดลับสู่ความสําเร็ จสําหรับเลขานุการยุคใหม่และระบบงาน
ธุรการยุค 4.0
2. เพืFอการพัฒนาและเสริมสร้ างศักยภาพในการทํางาน
3. เพืFอให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ทีFได้ ศกึ ษาในหลักสูตรนี O ในขณะปฏิบตั ิงานจริ งได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เข้ าใจแนวทางการขับเคลืFอนอาชีพเลขานุการยุค 4.0 สูร่ ะดับ "ผู้ชว่ ยผู้บริหาร"
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AREAS OF STUDY

1. การเสริมสร้ างความเข้ าใจของอาชีพยุค 4.0
• ความสําคัญ - ระดับผู้ชว่ ยผู้ผ้ บู ริหาร
• บทบาทหน้ าทีFความรับผิดชอบ
• เคล็ดลับ (ต้ นทุน) มาตรฐานประจําอาชีพ
• การค้ นหาโอกาสความก้ าวหน้ าของอาชีพอย่างยังF ยืน
2. แนวทางการขับเคลืFอนความพร้ อม “ด้ านบุคลากร”
• “ศักยภาพ” ยุคใหม่สมู่ ืออาชีพ
• สรุป “ทฤษฎีคณ
ุ ค่า” ความสําเร็จของอาชีพอย่างยังF ยืน
• กลยุทธการบริหารงานเพืFอประสิทธิผลสูงสุด.... ต่อองค์กร
3. แนวทางการขับเคลืFอนความพร้ อม “ด้ านระบบงานธุรการยุค 4.0 ”
• ระบบ “การสร้ างคุณค่าของเวลา (วางแผนและบริหารเวลางาน)”
• ระบบ “การบริหารงานเอกสารครบวงจร”
• ระบบ “การบริหารการประชุมทีFเกิดผล”
• ระบบ “การบริหารสํานักงานยุคใหม่”
• ระบบ “การบริหารงานบริการ”
• แบ่งกลุม่ - ฝึ กปฏิบตั กิ รณีศกึ ษา
4. วิเคราะห์ / ประเมินผลงานกลุม่
5. สรุปคําถาม และคําตอบทีFผ้ เู ข้ าอบรมต้ องการเรี ยนรู้
หมายเหตุ หัวข้ อทีFเสนอสามารถปรับเปลีFยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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