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อาการของทีมงานที่มีปัญหา 
- ขาดความไว้เนือ้เช่ือใจกนั        - ไมก่ล้าพดูกนัตรงๆ เร่ืองงาน  

- ขาดความมุง่มัน่             - ไมใ่สใ่จในเป้าหมายของทีม 

- ตัง้การ์ดเพ่ือปกป้องตวัเอง        - ความสบัสนคลมุเครือ               

- งานต ่ากวา่มาตรฐาน 

ค้นหาตนเองและเข้าใจคน 9 แบบ 9 สไตล์ สร้างทีมเวิร์คที่ดีได้  

 
 คนในทีมเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจกนัมากขึน้   

 คนในทีมรู้วิธีท่ีจะปรับตวัเข้าหากนั ลดอปุสรรคตา่งๆ ของทีมเวิร์ค 

 เรียนรู้อปุสรรค 5 ประการของการท างานเป็นทีม 

 ค้นหาแนวทางแก้ไขอปุสรรคส าหรับคนแตล่ะสไตล์ 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 60% เวิร์คช็อป 40% 

 
บรรยายโดย 

อาจารย์วาจาสิทธ์ิ ลอเสรีวานิช  
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริหารงานบคุคลและผู้พฒันาหลกัสตูรด้านเอ็นเนียแกรม 

 

18 กมุภาพนัธ์ 2564 เวลา 09:00-16:30 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 

 
อตัราทา่นละ 7,500 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10%  
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ประวัตวิทิยากร 
วาจาสิทธิ์ ลอเสรีวานิช 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต ภาษาองักฤษเพื่อวชิาชีพ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต จิตวิทยาอตุสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 
ประสบการณ์การท างาน 

 Certified Enneagram Trainer,  Accredited Enneagram Teacher (IEA) 
 แปลหนงัสอืเอ็นเนียแกรม 9 เลม่  
 SGV Na-Thalang 
  ABB Transformers Ltd.  
 Ban Chang Group Plc. 
 Bisnews Information Service Plc.  
 Reuters (Thailand) Ltd.  
 Bisnews AFE (Thailand) Ltd. (Finance & HR Director)  

 
วิทยากรอบรมหัวข้อเอน็เนียแกรมให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ  

 SCG 
 Kbank 
 TMB 
 BAY 
 NSTDA 
 COTTO 
 BJC  
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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

**อตัรา 3 ท่านข้ึนไป 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
1858/121-122,1858/125-128 ชัน้ที่ 28,30,31
ถ.เทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา 
กรุงเทพ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 8,025 บาท

อตัรา 7,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 525 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 7,800 บาท

อตัรา 7,500 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 525 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 225 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


