www.hrdzenter.com
(We are The B.E.S.T Solution You can trust)

E-mail : hrdzenter@gmail.com
Tel: 089-606-0444, 090-645-0992

เลขานุการผู้ช่วยผู้บริ หาร 4.0
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
I Residence Hotel Silom. ใกล้ BTS ช่ องนนทรี กทม. ** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง **

วิทยากร : อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์

สมัคร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท
หัวข้ อฝึ กอบรม
ท่ านพร้ อมหรื อยังที่ จะเป็ น “นักบริ หารจัดการยุค 4.0” ที่ เปี่ ยมด้ วย ทักษะ และประสบการณ์ เพือ่
เสริมสร้ างมูลค่าเพิม่ (Value Added) ด้ วยความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรมอย่ างยัง่ ยืน
ปั จจุบันตาแหน่ งระดับ “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ไม่ ว่าจะประจาสายงานธุรการ สายงานทรั พยากร
บุคคล รวมถึงสายงานการเจรจาด้ านการขาย สายงานจัดซื ้อ ตลอดจนสายงานอื่นๆ ในโครงสร้ างองค์ กร มี
บทบาทสาคัญอย่ างมากในการทาให้ องค์ กรสามารถดาเนินงานได้ อย่ างราบรื่ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกระแส
ธุรกิจยุค 4.0 ที่ มีการแข่ งขันอย่ างรุ นแรงมากขึน้ เรื่ อยๆ
บทบาท และศักยภาพ จาเป็ นต้ องเปลีย่ นแปลงไป บทบาทของท่ านควรจะมุ่งสู่ การให้ ความสนับสนุน
ต่ อผู้บริหาร ตลอดจนผู้ร่วมงานของท่ าน และขยายผลไปถึงภายนอกองค์กรให้ มากทีส่ ุ ด เพือ่ ประสิทธิภาพของ
การทางานเป็ นทีม
ผู้บริ หารในปั จจุบันไม่ ต้องการเพียงบุคคลที่มีทักษะความสามารถในงาน เท่ านั้น “นักบริหารจัดการยุค
4.0” ต้ องสามารถทางานด้ วยความคิ ดริ เริ่ มของตนเองและรั บผิดชอบต่ องานบริ หารได้ ตลอดจนมี
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาและสถานการณ์ เฉพาะหน้ าก่ อนที่ จะส่ งผ่ านถึงผู้บริ หารระดับสูงขึน้ ไป
ในยุคปั จจุบัน นักบริ หารจัดการต้ องแสดงบทบาทเป็ น “มือขวา” ตัวจริ งของผู้บริ หาร ที่ เข้ าใจวิสัยทัศน์
และกลยุทธ์ ธุรกิจขององค์ กรอย่ างถ่ องแท้ สามารถผลักดันงานสาคัญที่ ได้ รับมอบหมาย ผ่ านกระบวนการ
เครื่ องมือและกาลังคนที่ เกี่ยวข้ องแทนผู้บริ หารได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาหน้ าที่ เป็ นผู้เสริ ม สร้ างภาพลักษณ์
และปกปั กรั กษาชื่ อเสี ยงขององค์ กรเคี ยงข้ างผู้บริ หารได้ อย่ างภาคภูมิใจ
เพื่อการค้ นหาศักยภาพของตนเอง แก้ ไขข้ อบกพร่ องและนาจุดเด่ นที่มีอยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์
สูงสุด ท่ านจาเป็ นต้ องมีความรู้ และทักษะใหม่ และขีดความสามารถทางการจัดการได้ ครบเครื่ อง เพื่อความ
พร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่ เต็มร้ อย
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หัวข้ อการอบรม
การเสริมสร้ างความเข้ าใจ “ความสาคัญ” และ “บทบาทหน้ าที่”
- “เลขานุการบริ หาร 4.0” คื อใคร
- ความสาคัญของตาแหน่ ง
- การเสริ มสร้ างทัศนคติ และจิ ตสานึกที่ ดี
- จรรยาบรรณ
- บทบาทหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ
- แนวทางการพัฒนาความก้ าวหน้ าสายอาชี พ
การพัฒนาศักยภาพความเป็ นเลิศ “ทักษะ” และ “ประสบการณ์”
- การขับเคลือ่ นสู่ ความเป็ นมืออาชีพ
การใช้ จิตวิทยาในการบริ หารงาน เพื่อบริ หารความเครี ยด
การสร้ างความมั่นใจในตนเอง ด้ วยบุคลิกภาพอย่ างมีระดับ
การสร้ างสมประสบการณ์ ส่ ูความเป็ นเลิศเพื่อความคิดสร้ างสรรค์
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่ เกิดผล
การเสริ มสร้ างการทางานเป็ นที ม
สรุ ปทฤษฎี : สัญลักษณ์ ศักยภาพ 4.0
กลยุทธ์ การบริหารงานอย่ างมีระบบ
- การวางแผนและบริ หารเวลางาน
- การบริ หารระบบเอกสาร
- การบริ หารการนัดหมาย
- การแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ า
วิทยากรในการฝึ กอบรม อาจารย์ ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
วิทยากรดีเด่ น ปี 2560 สมาคมส่ งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ ุ่ น)
อดีต เลขานุการฝ่ ายจัดการและผู้จัดการฝ่ ายบริ หารทั่วไป บริ ษัท อุตสาหกรรมทาเครื่ องแก้ วไทย จากัด
(มหาชน), เลขานุการกรรมการผู้จัดการ บริ ษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ ด (ประเทศไทย) จากัด และบริ ษทั เบอร์ ลี่ ยุค
เกอร์ จากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ ายบุคคล บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ปัจจุบัน อาจารย์ และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริ ษัทชั้นนาต่ างๆ, ผู้เขียนหนังสื อ “ความสุขที่
แท้ จริ งของอาชี พเลขานุการ” และหนังสื อ "ศักยภาพการบริ หารงานธุรการแบบครบวงจร”
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เทคนิคการฝึ กอบรม บรรยายสรุป อภิปราย กรณีศึกษา แบ่ งกลุ่มย่ อยฝึ กปฏิบัติ และ Learning Games การ
นาเสนอผลงานหน้ าห้ องฝึ กอบรม
ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
รวมค่ าสถานที่ เอกสารประกอบการอบรม ค่ าอาหารว่ าง 2 มือ้ อาหารกลางวันและใบรั บรองวุฒิบัตร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาพิเศษท่านละ

2,900

203

87

3,016

รายละเอียดหลักสู ตรอื่น ๆ เพิม่ เติมได้ ทนี่ ี่ คลิ๊ก http://www.hrdzenter.com/
สารองที่นั่ง ติดต่ อเพิม่ เติมได้ ที่ คุณธนนันท์ 0906450992 , 0896060444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter
วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษทั ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษทั เพือ่ ยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter
(ผู้เข้ าอบรมรับผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021
การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ ะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีทที่ ่ านยกเลิกก่ อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่ าใช้ จ่าย
2. กรณีทที่ ่ านแจ้ งยกเลิกก่ อนวันสัมมนาก่ อนวันงาน 1-7 วัน บริษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่ าสมัคร
3.และในกรณีทที่ ่ านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามทีส่ ่ งใบสมัครมาแล้ ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทัง้ สิ้น หรือหากท่ านยังไม่
ชาระค่ าสัมมนา ทางบริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้ องการจัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์ กร ติดต่ อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com
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