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กรอกใบสมัครออนไลน์ที่   www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.bangkokbiznews.com/training
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หัวข้ออบรม 
 ความส าคญัและจดุประสงค์ของการถาม 

 ชนิดและลกัษณะของค าถาม 

 เทคนิคการถามแบบ O-E-P-C 

 เทคนิคการตัง้ค าถามแบบ Star Analysis 

 เทคนิคการถามแบบ SOARA 

 ข้อควรปฏิบตัิและข้อควรระวงัในการตัง้ค าถาม 

 ค าถามสร้างพลงัได้มากกวา่ที่คณุคิด 

 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40% 

 

บรรยายโดย 
ดร. กุสุมา เทพรักษ์  

ครุศาสตรดษุฏีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
วิทยากรด้านบคุลิกภาพและการส่ือสารให้กบัองค์กรทัง้ภาครัฐ และเอกชนกวา่ 100 องค์กร ร่วม 600 รุ่น 

 

17 กมุภาพนัธ์ 2563 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 

 

อตัรา 7,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 

 



 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรได้ที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse 

ลงทะเบียนออนไลน์  www.bangkokbiznews.com/training คา่ใช้จา่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% (ส าหรับนิติบคุคล) 
3 3 

ประวัตวิทิยากร 

ดร.กุสุมา เทพรักษ์  
ต าแหน่งปัจจุบนั  

 อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 อาจารย์พิเศษระดบัปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 อาจารย์พิเศษระดบัปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร 

 
ประวัติการศึกษา 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 ปริญญาโท สาขาวชิาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 ปริญญาเอก สาขาวิชาพฒันศกึษา ภาควิชานโยบาย การจดัการและความเป็นผู้น าทางการศกึษา คณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
 

ประสบการณ์การท างาน 
วิทยากรอบรมหัวข้อต่างๆให้กับมหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐและเอกชน อาทิ  

 “Essential Communication Skill” ณ ธนาคารเกียรตินาคิน  

 “Refreshing and Energizing” ณ บริษัท ทีพีที มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  

 “เทคนิคการน าเสนออยา่งมีประสทิธิภาพ” และ “บคุลกิภาพผู้น ากบัการนาเสนอ” ณ บริษัท ซีพี เซเวน่-อเีลฟเวน่ หรือ ซีพีออล  

 “Service Mind” ส าหรับข้าราชการ จดัโดย คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 “การพฒันาบคุลกิภาพผู้นาและบคุลากรยคุใหม”่ ณ บริษัท ปตท. ประเทศไทย  

 “การสร้างความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั” ให้กบักรมสรรพสามิต ณ โรงแรมอมารี พทัยา  

 “ทกัษะสงัคม” ให้กบัพนกังานโรงแรมห้าดาว ณ โรงแรมฮอลเิดย์อนิน์ 

 “การพฒันาบคุลกิภาพและการสือ่สารเพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในการขายและการบริการ” ณ บริษัท แคนนอน  

 “การสร้างทีมที่แขง็แกร่ง” และ “CRM” ณ บริษัท โคฟาสต์ ไทยแลนด์  

 “การพดูในท่ีสาธารณะ” ณ บริษัท นสูกิน  

 “บคุลกิภาพกบังานบริการ” ณ โรงพยาบาลคามิลเลยีน  

 “เทคนิคการน าเสนอ” ณ บริษัท 2 3 เพอร์สเป็คทีฟ  

 “การโน้มน้าวใจ” ณ บริษัท ดีแท็ค  

 “การสร้างทีม” ณ รพ.สมิติเวช  

 “การปลกุและเพิม่พลงัในตวัคณุ” ณ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์  
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 “บคุลกิภาพกบัความมัน่ใจ” ณ มหาวิทยาลยันเรศวร  

 “การบริการด้วยใจ Care Like Family” ณ โรงพยาบาลกล้วยน้าไท  

 “การรับมือกบัข้อโต้แย้งของลกูค้า” และ “การสือ่สารท่ีมีประสทิธิภาพ” ณ ธนาคารทหารไทย     

 “การพฒันาบคุลกิภาพเพื่อการสร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์” ณ CPS และแบรนด์ในเครือของยาสปาล  

 “การพฒันาการสอนของทีมวิทยากร” ณ บริษัทปนูซีเมนต์ไทย SCG  

 
ด้านการสอน 

 ครูสอนการพดูเพื่อเป็นพิธีกร และ พิธีกร ในแคมป์ของสโมสรเซ็นทรัลบณัฑิตน้อย ช่วงปิดเทอม  ณ ศนูย์การค้าเซ็นทรัล  

 ครูสอนการแสดงเดก็และผู้ใหญ่ โรงเรียนไตรภาคย์การแสดง 

 Acting Coach ให้กบันกัแสดงหน้าใหมท่างช่อง 7 

 ครูสอนละครสร้างสรรค์ (Creative Drama) ส าหรับเด็ก , Creative Acting ส าหรับเด็ก และ สอนการแสดงเพื่อพฒันา
บคุลกิภาพสาหรับเดก็และผู้ใหญ่ ณ โรงบม่ความคิดสร้างสรรค์ (Thinking Factory) 

 ครูสอนการแสดง P&N Modeling 

 ผู้ช่วยสอนการแสดง โรงเรียนบางกอกการละคอน (โรงเรียนการแสดงช่อง 3) 

 Acting Coach จา พนม ยีรัมม์ หรือ TONY JA ก่อนเข้าวงการ 

 ครูสอน Creative Acting สาหรับเด็ก เพื่อพฒันาบคุลกิภาพ ณ สถาบนัดนตรี MIFA (มีฟ้า)  

 
ด้านพิธีกร 

 พิธีกรรายการ ซีแคททวัร์ สญัจรตามโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร , หาดใหญ่ และเชียงใหม ่รวม 20 โรงเรียน 

 พิธีกร งาน Disney on Ice ณ ศนูย์การค้าบิ๊กซี  

 พิธีกร ผู้คิดรายละเอียดและจดักิจกรรมสนัทนาการ งานวนัเด็ก ณ ลานอเนกประสงค์ ศนูย์เยาวชนไทย-ญ่ีปุ่ น ดินแดง ของ
บริษัท แมรี แอนด์ โปรดกัส์ ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์แอนเจลา่ 

 พิธีกร walk rally ของบริษัทเนสเลท์่ ผู้ผลติไอศกรีมเนสเลท์่ เอสกิโม ณ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ 
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แผนท่ีโรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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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

**อัตรา 3 ท่านขึน้ไป ลด 10%**

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ  ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

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

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 7,490 บาท

อตัรา 7,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 7,280 บาท

อตัรา 7,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 490 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 210 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


