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เคล็ดลับการบริหารจัดการยคุ 4.0 
Secret  Of  Smart  Organization  by  4.0  Management  Skills 

วันท่ี 29 ตุลาคม 2562  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

โรงแรมอะไร้ซ์ ซอยสุขุมวิท 26   ใกล้ BTS สถานีพร้อพงษ์  กทม.  ** สถานท่ีอาจมีการเปลี่ยนแปลง **   

วิทยากร : อาจารย์ประภาภรณ์  พนัสพรประสิทธ์ิ 

สมคัร 4 ท่านๆ ลดเหลือท่านละ 2,900 บาท 

 (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท) 

หัวข้อหลักสูตร (Course outlines) 
09.00 – 10.30   น.                                แนวทางการขับเคล่ือนองค์กรยคุ  4.0 

-     ความหมาย   “ยคุ 4.0” 

-     อุดมการณ์  และ  แนวทางการขับเคล่ือน  4.0 

-     สัญลักษณ์ องค์กร ยคุ 4.0   

    ด้วย Vision  /  Mission  /   Core  Value    *กิจกรรมกลุ่ม 

10.30  -  10.45                                     พักเบรก 
10.45  – 12.00                                     -          วิวัฒนาการความส าคัญ “คุณสมบัตินักบริหาร” สู่  ยคุ 4.0 
                                                                       (  S   M   A   R  T )        * กิจกรรมกลุ่ม 
12.00 – 13.00                                       พักเท่ียง 
13.00 – 14.30                                       เคลด็ลับการบริหารจัดการสู่ความยัง่ยืนองค์กร   (นวัตกรรมเชิงรุก) 
                                                             -         เคลด็ลับ “ศักยภาพการบริหารจัดการ ยคุ  4.0  สู่ มืออาชีพ 
                                                                       ด้วย  “มาตรฐาน 2  ต้นทุน”   โดย  “vision /mission/core value 
14.30 – 14.45                                       พักเบรก 
14.45 -  16.00                                       -        นวัตกรรมเชิงรุกด้วยเสน่ห์การส่ือสารยคุ 4.0  - “บุคลิกภาพอย่างมีระดับ”                                        
                                                              -        นวัตกรรมเชิงรุกด้วยพลังแห่งอัจฉริยภาพ  “Team Work” 
                                                            *  กิจกรรมกลุ่ม 
                                                            -        สรุป  /  Q & A 
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วิทยากร  อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์ิ วิทยากรดีเด่น ประจ าปี 2560 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่ น 

อดีต เลขานุการฝ่ายจัดการและผู้จัดการฝ่ายบริหารท่ัวไป บริษทั อุตสาหกรรมท าเคร่ืองแก้วไทย จ ากัด (มหาชน), เลขานุการ
กรรมการผู้จัดการ บริษทั เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษทั เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากัด, เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบคุคล บริษทั 
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ปัจจุบัน อาจารย์และวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษทัช้ันน าต่างๆ, ผู้เขียนหนงัสือ “ความสุขท่ีแท้จริงของอาชีพ
เลขานุการ” และหนังสือ  "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม            :  หลักสูตร 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ช่ัวโมง) 
 

ค่าใชจ้่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษีได ้200 % 

รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 ม้ือ อาหารกลางวันและใบรบัรองวุฒิบตัร 

สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธ ิ

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

สมคัร 4 ท่าน ๆ ละ 2,900 203 87 3,016 

ส ารองที่นั่ง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที่  
คุณธนนันท์     090-645-0992 , 089-606-0444, Line :  hrdzenter   
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงินเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บญัชีออมทรัพย์  เลขที ่ 206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยืนยันการช าระเงิน และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามจังหวัด)  
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การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถท่ีจะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีท่ีท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีท่ีท่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษัทฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณีท่ีท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหาก
ท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจา่ย 
ในนามบริษทั  ศนูยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพุทธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 
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