
 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.facebook.com/Panyaturakij 
ลงทะเบียนออนไลน ์www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส  าหรบันิติบคุคล 

1 

 
กรอกใบสมัครออนไลนท์ี ่ www.bangkokbiznews.com/training 

http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.bangkokbiznews.com/training


 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.facebook.com/Panyaturakij 
ลงทะเบียนออนไลน ์www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส  าหรบันิติบคุคล 

2 

ในยคุทีท่กุธุรกจิต่างตอ้งปรบัตวัเพือ่ความอยู่รอด เหน็ไดจ้ากการปรบัเปลีย่นรูปแบบและวธีิการท างาน 
ทีต่่างไปจากเดมิ องคก์รใดกต็ามทีส่ามารถสรา้งแรงจูงใจท าใหบ้คุลากรมคีวามตืน่ตวั 

 ม ีMindset ทีม่องเหน็โอกาสในวกิฤต มคีวามยดึหยุ่นในการปรบัพฤตกิรรม 
เพือ่รบัมอืกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา  รวมถงึมแีรงบนัดาลใจทีจ่ะสรา้งสรรคผ์ลงาน 

สนกุกบัการเรยีนรูแ้ละการทดลองท าสิ่งใหม่  ซ่ึงสิ่งเหล่านีค้อื การสรา้งวฒันธรรมองคก์ร 
ในแบบ Design Thinking ทีต่อ้งผูบ้รหิาร เจา้ของกจิการ หรอื HR ควรเรยีนรู ้

 

หัวข้ออบรม 

 แนวทางการสรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อรองรบัสภาพการท างานแบบ Next Normal  

 เทคนิคการปรบัเปลีย่น Mindset และ พฤติกรรมของบคุลากรใหพ้รอ้มรบัมือกบัการเปลีย่นแปลง 

 วิธีการสรา้งวฒันธรรมองคก์รในแบบของ Design Thinking  เพื่อกระตุน้พนกังานใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์กลา้คดิ กลา้ลงมือ

ท าสิง่ใหมแ่ละน าไปตอ่ยอดความส าเรจ็ 

 เรยีนรูก้ารประยกุตใ์ช ้Design Thinking เพื่อออกแบบประสบการณพ์นกังาน (Employee Experience) ในวถีิ Social Distancing  

 Workshop เจาะลกึเทคนิคและการใชเ้ครือ่งมือตา่งๆ พรอ้มใหค้  าแนะน าอยา่งใกลชิ้ด 

 
รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎี 70%  

 เวิรค์ช็อป 30% 
 
 

21 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 - 16:00 น. 
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี 

 
อตัรา 6,000 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

สุดพเิศษ  
*อตัราคา่อบรม 2 ทา่นขึน้ไป ลด 10%* 
**สมาชิก i-news รบัสว่นลดทนัที 5%** 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารยพ์รรษมณฑ ์พัฒนกิจเรือง  
 
ปัจจุบัน  
ที่ปรกึษาและวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาองคก์รและบคุลากร  
 
การศึกษา  

 ปรญิญาตร ีสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 

 Mini -MBA จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ประสบการณก์ารท างาน  
 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ (ศนูยก์ารคา้เมกาบางนา)  

 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ (บรษัิท เอเชียซอฟท ์(มหาชน) จ ากดั)  

 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ (บรษัิท สนกุออนไลน ์จ ากดั)  

 ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล (บรษัิท อลอินัซ ์ซี.พี. ประกนัวินาศภยั จ ากดั)  

 ผูช้่วยผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคล (บรษัิท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ ากดั)  

 ที่ปรกึษาดา้นการพฒันาระบบงาน HR  

 ที่ปรกึษาดา้นการพฒันาระบบ Career Path  

 
วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาทิ  

 Happy Workplace การสรา้งองคก์รแหง่ความสขุ  

 คา่นิยมและวฒันธรรมองคก์ร สูก่ารน าไปใชจ้รงิ  

 การจดักิจกรรมสรา้งความผกูพนัพนกังาน Engagement Activities  

 การดแูลพนกังานใหมด่ว้ย Onboarding Program  

 การดแูลใหพ้นกังานใหท้ างานดีและอยูน่าน  

 Career Path Development แผนพฒันาสายอาชีพใหไ้ดผ้ล  

 การพฒันาบคุลากรดว้ย IDP สูค่วามส าเรจ็และเติบโตในองคก์ร  

 Positive Thinking คดิบวก ท างานก็ไดผ้ล คนก็เป็นสขุ 

 ปฏิบตัิการ HR New Gen  

 HR for Non HR การบรหิารทรพัยากรบคุคลส าหรบัผูจ้ดัการ  

 การพฒันา Competency ของบคุลากร  
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 การบรหิารและการประเมินผลงานดว้ย KPI อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 Performance Development พฒันาผลงานอยา่งไรใหเ้ห็นผล  

 One on One การพดูคยุแบบตวัตอ่ตวัเพื่อบรหิารและพฒันาคน  

 เทคนิคการให ้feedback ลกูนอ้งอยา่งมีศิลปะ  

 เทคนิคการสมัภาษณด์ว้ย Competency Based Interview (CBI)  

 กลยทุธก์ารบรหิารและพฒันาคน Gen Y  

 เทคนิคการท างานเป็นทีม  

 การเตรยีมพรอ้มก่อนสมคัรงาน  

 การบรหิารและพฒันาคนไอที  

 การพฒันาทกัษะของผูจ้ดัการสูค่วามเป็นมืออาชีพ  

 การพฒันาทกัษะของหวัหนา้งานสูภ่าวะความเป็นผูน้  าองคก์ร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij
http://www.facebook.com/Panyaturakij


 

 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.facebook.com/Panyaturakij 
ลงทะเบียนออนไลน ์www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส  าหรบันิติบคุคล 

5 

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

*อตัราค่าอบรม 2 ท่านขึน้ไป ลด 10%*
**สมาชิก i-news รับส่วนลดทนัท ี5%**

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดอืนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

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 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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