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เสรมิสรา้งและพฒันาภาวะผูน้  าใหม้ีคณุภาพ สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการท างาน 

 พฒันาตนเอง พฒันาคน และพฒันาผลงานใหบ้รรลตุามเป้าหมายทีต่อ้งการ 
 
หัวข้ออบรม 
มาดจับตา 

 อิรยิาบถ 3  

 งามดว้ยสี 

 มีสไตลแ์ตง่เป็น 

 เจนมารยาท 

วาจาจับใจ 

 ในวงสนทนา 

 พดูจาผา่นไมค ์ไลฟ์ผา่นจอ 

 
รูปแบบการอบรม 

ทฤษฎี 30%  
เวิรค์ชอ้ป 70% 

 

 
28 มกราคม 2565 เวลา 09:00-12:00 น. 

>>อบรมผา่นระบบออนไลน<์< 
อตัรา 4,200 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารยส์มศักดิ ์วิวัฒนไ์พศาล 
 
การศึกษา 

 ปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอตุสาหกรรมและองคก์าร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตรบณัฑิต(บรหิารธุรกิจ) ภาควิชาบรหิารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ประสบการณก์ารท างาน 
 เจา้หนา้ที่ฝึกอบรม สว่นพฒันาบคุคล ธนาคารไทยพาณิชย ์

 วิทยากร ส านกัฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย ์

 นกัฝึกอบรม และวิทยากรภายใน ประจ าสถาบนัฝึกอบรมและพฒันา ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 กรรมการบรหิาร และผูจ้ดัการโครงการ ศนูยพ์ฤตกิรรมศาสตรเ์พื่อการพฒันา 

 รางวลัวิทยากรดีเดน่ของธนาคารแหง่ประเทศไทย 2 ปีซอ้น และรกัษา Rating สงูสดุจนถึงปัจจบุนั 

 วิทยากรรบัรอง (Certified Trainers ) ตามมาตรฐานของ HRD Press เรือ่ง Transformational Coaching Workshop 

 วิทยากร เรือ่งการสรา้งพนัธมิตรในทางธุรกิจ ใหแ้กก่ลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบการรายยอ่ยSME ของธนาคารกสกิรไทย 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ
 Coach อยา่งไรใหไ้ดท้ัง้ใจและผลงาน 

 การพฒันาภาวะผูน้  า 

 การท างานเป็นทีม 

 เทคนิคการน าเสนอ 

 การใหบ้รกิารท่ีด ี

 การบรหิารผลงาน 

 ความคิดสรา้งสรรค ์

 ความคิดเชิงระบบ 

 ศิลปะการพดูในท่ีชมุชน  

 ศิลปะการขาย  

 การพฒันาบคุลกิภาพและการวางตวั 

 ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมในการบรหิาร 
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ประสบการณฝึ์กอบรม 
 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 กลุม่พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 บรษัิท ปนู TPI 
 บรษัิท CPAC และบรษัิทในเครอืปนูซีเมนตไ์ทย 
 บรษัิท แกรนดม์ารเ์กตติง้ จ ากดั 
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณก์ารเกษตร 
 บรษัิท ไบโอ คอนซูเมอรโ์ปรดคัทส ์จ ากดั 
 บรษัิท ยนูิไทย กรุป๊ 
 บรษัิท Isuzu มอเตอร ์จากดั 
 สถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ประเทศไทย 
 The Mall Group of Company Co.Ltd 
 บรษัิท ดีท แฮลม์ จากดั 
 บรษัิท ซมัซงุ จากดั 
 บรษัิท ยนูิลเีวอร ์ประเทศไทยจากดั 
 บรษัิท เมืองไทยประกนัชีวิต จากดั 
 บรษัิท อเมรกินัแอสชวัรนัซ ์( AIA) 
 สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี (ไทย – ญ่ีปุ่ น) 
 บรษัิท เนสทเ์ลย ์ประเทศไทย จ ากดั 
 บรษัิท ปนูซีเมนตน์ครหลวง จ ากดั 
 ธนาคารกรุงไทย 
 บรษัิท แคนนอน ไฮ-เทค จ ากดั 
 กรมสรรพสามิต 
 กรมราชทณัฑ ์
 ส านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาติ 
 กระทรวงยตุิธรรม 
 ส านกังานปลดั สานกันายกรฐัมนตรี 

 การไฟฟา้ฝ่ายผลติ 
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กา
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่าย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้าบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนาคารยโูอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู ่ดังนี้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บรษัิท เนชั่น มลัติมีเดีย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรตัน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อไดร้บัใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสรจ็รบัเงินใหท้างไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจา้หนา้ที่จะแจง้ใหท้ราบทางอีเมล)
2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน
3. ใบเสรจ็จะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน
4. ทางบรษัิทไมร่บัช าระคา่อบรมดว้ยเงินสดหรอื
บตัรเครดิตในวนังาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,494 บาท

อตัรา 4,200 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท นิต

บิุค
คล 4,368 บาท

อตัรา 4,200 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 126 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


