
 
 

Smart ENGLISH 
 

Towards AEC 
(ความเปนเลศิ... สูการสือ่สารอยางมทีกัษะ...ดวยภาษาองักฤษ) 

 

Introduction  : 
  With the presently demanding business environment of globalization, ENGLISH Communications 
Skills have become an essential part for every business operations in order to communicate effectively 
with business partners, locally and internationally. This course is intended for those who are interested in 
bringing out their early days of SMART ENGLISH Communications Skills knowledge and combining with 
work experience to improve their English skills towards productivity. 

This two-day seminar will cover a wide range of basic to medium and up to higher usage on 
understanding culture, etiquettes, mannerism impression by Smart /  Effective English Communication 
Technic and Process ( speaking, listening, reading and writing)  communications that the main factor to 
contribute to successful business enterprises. 

 

Course  Objectives 
 Build self ( assured)  confidence in their abilities to work for highest efficiency results by English 

communications skills. 
 Setting clear objectives for smart English communication skills. 
 Learning significant difference cultures. 
 To cultivate English Writing communications skills to enhance business value. 
 Develop your understanding of the attitudes, behavior via skills you need to use English. 
 Paving the progress way from competence to excellence. 
 Transforming  your  in-class practices  (reading / writing technics) into smart performance. 

 

Who  should  attend : 
- Middle  and  upper  level  assistant  &  managers. 
- All  from  other  functional  areas  of  an  organizational  unit. 

.......Supervisor 
……Public  Relations  &  Affairs 
……Marketing   
……Administrator 
……Human  Resources &  Employee  Relations 
……Training   

- Especially  SECRETARY 

ขอเชิญเขารวมฝกอบรมสัมมนาเชิงรุก หลกัสูตร 



- All  Executives. 
- Those  with  leadership  ambitions  and  high  potential  for  senior  positions. 
- All  those  executives  wishing  to  refresh  and  update  their  talent  English  communications  

skills, 
 

Topic  Areas 
English  Communications  Standard  Skills (มาตรฐานทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ) 
   Significant   Cultural  Learning  (การเรียนรูความสําคัญดานวัฒนธรรม) 
  Enhance   Etiquettes  Impressions (การเสริมสรางมารยาทท่ีประทับใจ) 
 Mannerism   Talent  Development  (การพัฒนาความพิเศษดานธรรมเนียมปฏิบัติ) 
 Creating  Higher  Performance’s  Tools (องคประกอบสูการสื่อสารท่ีเกิดผล) 
 Self- Development  Formulating  (แนวทางการพัฒนาดวยตนเอง) 

Key  Strategies   For   Smart  and  Excellency (กลยทุธสูความเปนเลศิ) 
 Art   of  4  Communications   Skills (ศิลปะการสื่อสาร 4  ทักษะ) 
 Smart  English  Verbal  And  Telephone (สูความเปนเลิศการใชวาจา และทางโทรศัพท) 

Communications  
 Speaking  and  Listening  Technics (เทคนิคการเปน “นักพูด”  และ  “นักฟง”) 
 Role  Play  Practice   (ฝกปฏิบัติ) 
 Talent  English  Reading  & Writing  (สูความเปนเลิศดานการอานและการเขียน) 

Communications   
 How  to  understand   reading  and   (เทคนิคการเปน “นักอาน” และ “นักเขียน” อยางประทับใจ) 

use  impression   writing  technics  
  Group  Case  Study  Practice   (ฝกปฏิบัติกลุม) 
 Evaluation     (ประเมินผลงานกลุม) 
 Q& A         (ถาม-ตอบ) 

 

เทคนคิการฝกอบรม 
บรรยายสรุป  อภิปราย  กรณีศึกษา  แบงกลุมยอยฝกปฏิบัติ  และ Learning Games การนําเสนอผลงานหนา

หองฝกอบรม 
 

วทิยากรในการฝกอบรม    อาจารยประภาภรณ  พนสัพรประสทิธิ ์ (Ajarn  Prapaporn  Panaspornprasit) 
   วทิยากรดเีดน ประจาํป 2560 สมาคมสงเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น) 

อดีต เลขานุการฝายจัดการและผูจัดการฝายบริหารทั่วไป บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด 
(มหาชน), เลขานุการกรรมการผูจัดการ บริษัท เอสโซ แสตนดารด (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร 
จํากดั, เลขานุการผูจัดการฝายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

ปจจุบัน อาจารยและวิทยากรอิสระในมหาวิทยาลัยและบริษัทช้ันนําตางๆ, ผูเขียนหนังสือ “ความสุขที่
แทจริงของอาชีพเลขานุการ” และหนังสือ "ศักยภาพการบริหารงานธุรการแบบครบวงจร” 
 
 
 



 
กําหนดการ วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562 บุคคลทั่วไป 7,800 + 546 = 8,346 
เวลา 09.00-16.00 น. สมาชิก, โอนเงินกอน 23 พ.ค.62 7,000 + 490 = 7,490 

สถานที่ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท 26 
สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 6,400 6,400 + 448 = 6,848 
สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 5,800 5,800 + 406 = 6,206 

  
หมายเหตุ – คาลงทะเบียน รวมคาเอกสาร, อาหาร เคร่ืองด่ืม นํ้าชา กาแฟ 

– คาใชจายในการฝกอบรมสัมมนาสามารถหักลดหยอนภาษีได 200% 
 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ  2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  
โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

หลักสูตร  Smart ENGLISH Communications Skills Towards AEC 
          (ความเปนเลศิ... สูการสือ่สารอยางมทีกัษะ...ดวยภาษาองักฤษ) 
กําหนดการ  วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมอไรซ สุขุมวิท ซ. 26 
 

รายการคาลงทะเบียน: 1 ทาน ราคา + vat 7% ราคาหลังหัก ณ ที่จาย 
บุคคลทั่วไป  7,800 + 546 = 8,346  8,346 – 234 = 8,112 
สมาชิก, โอนเงินกอน 23 พ.ค. 2562  7,000 + 490 = 7,490  7,490 - 210 = 7,280 
  สมัคร 3 คนข้ึนไป ทานละ 6,400 

    6,400 + 448 = 6,848 
 6,848 - 192 = 6,656 

 สมัคร 5 คนข้ึนไป ทานละ 5,800 
    5,800 + 406 = 6,206 

 6,206 - 174 = 6,032 

 

รายชือ่ผูเ้ข้ารว่มสมัมนา 
1. ........................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ............................................. 
2. ........................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ............................................. 
3. ........................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ............................................. 
4. ........................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ............................................. 
5. ........................................................................... ตําแหน่ง................................................มือถือ............................................. 
ท่ีอยูเพื่อออกใบเสร็จ : (กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนเพ่ือความถูกต้องในการออกใบเสร็จ) 
 
 

(บจก./บมจ./หจก./ส่วนบุคคล) ชือ่...................................................................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.................................... 
 สํานักงานใหญ่  สาขา.................................... เลขท่ี....................หมู่...............อาคาร/หมู่บ้าน................................ชั้น................... 
ตรอก/ซอย.......................................ถนน.......................................แขวง/ตําบล....................................อําเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์..............................................โทรสาร...................................... 
ผู้ประสานงาน...........................................................มือถือ.............................................E-mail : ............................................................ 
 

ตองการหักภาษี ณ ท่ีจายหรือไม  ตองการ   ไมตองการ 
กรณีหักภาษี ณ ท่ีจาย 3% ในนาม บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด เลขที่ 34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 
หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 12120 เลขประจําตัวผูเสียภาษี : 0135556000220 
โอนเงินเขาบัญชี : บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จาํกัด ประเภทบัญชี ออมทรัพย 

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาเซียรรังสิต   เลขที่บญัชี  364-236239-5 
     ธนาคารกสิกรไทย สาขาฟวเจอร พารค รังสิต 2  เลขที่บญัชี  022-3-65013-9  

         กรุณาแฟกซใบลงทะเบียนหรือหลักฐานการโอนเงินมาที่ โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
 
ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร จํากัด 
34/289 หมูบานไทยสมบูรณ 2 หมูที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทร. 02-191-2509, 062-315-5283, 081-847-6341 โทรสาร 02-157-1599, 02-903-0080 ตอ 5283 
e-mail : knctrainingcenter@hotmail.com, www.knctrainingcenter.com 

................./..................../..............ใบลงทะเบียนเขารวมอบรมสัมมนา 


