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กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ >>   www.bangkokbiznews.com/training 

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

ความท้าทายด้านการพัฒนาศักยภาพ 
 คนไมเ่ปลีย่น ไมพ่ฒันา ตดิกรอบเดิมๆ ทศันคติตดิลบ  

 เน้นปรับแตพ่ฤตกิรรม แตเ่ข้าไมถ่งึฐานรากชีวิต การพฒันาจงึไมย่ัง่ยืน 

 ไมส่ามารถสร้างแรงบนัดาลใจ แรงขบัเคลือ่นภายใน ขาดความมุง่มัน่  

 ไมส่ามารถน าตนเองได้ ไมเ่ลน่เชิงรุก ขาดความเป็นอิสระจากปัจจยัภายนอก 

 ไมส่ามารถพฒันาศกัยภาพและขบัออกมาได้อยา่งเตม็ที่ 

 ภาพเป้าหมายความส าเร็จไมช่ดั มองคนละภาพ ไมไ่ปในแนวเดียวกัน   

การฝึกทกัษะส าคัญ 

 เข้าใจถงึธรรมชาตขิองกรอบความคิดและศกัยภาพท่ีตนก าหนดได้เอง 

 การเปลีย่นกรอบความคดิอนัเป็นฐานรากชีวิต เพื่อการเปลีย่นแปลงอยา่งยัง่ยืน  

 การพฒันาศกัยภาพในการน าตนเองเชิงรุก ด้วยการปรับกรอบความคิดเชิงบวก  

 การสร้างแรงขบัเคลือ่นภายใน แรงบนัดาลใจ ด้วยความมุง่มัน่ ทุม่เท 

 การก าหนดเป้าหมายชีวิตตนเองและสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์องค์กร ไปในแนวเดียวกนั 

 การพฒันาความสามารถในการเลอืกตอบสนอง เป็นอิสระจากแรงกดดนัภายนอก 

ผลส าเร็จที่องค์กรจะได้รับ 

 บคุลากรสามารถพฒันาศกัยภาพเชิงรุกให้เป็นแรงขบัเคลือ่นองค์กรเพื่อการเติบโต 

 บคุลากรตระหนกัถึงการจะพฒันาศกัยภาพองค์กรได้ต้องเร่ิมเปลีย่นที่ตนเองก่อน 

 ทีมงานสามารถสร้างแรงบนัดาลใจ ความมุง่มัน่ ทศันคตเิชิงบวก น าตนเองได้  

 ทีมงานสามารถพฒันาศกัยภาพด้วยการเปลีย่นกรอบความคิดของตนเอง 

 ทีมงานสามารถสร้างภาพเป้าหมายความส าเร็จให้ไปในทศิทางเดยีวกนั 

รูปแบบการอบรม 

• ทฤษฎี 35 %  • ระดมความคิด 65 % 
บรรยายโดย: ภก.ดร.จนัทรชยั ถวิลพิพฒัน์กลุ ผู้ก่อตัง้สถาบนัอินทรานส์ 

 
23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00-12:00 น. 

>ผ่านโปรแกรม Zoom< 
อตัราทา่นละ 3,800 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 

ภก.ดร.จันทรชัย ถวิลพพิัฒน์กุล Ph.D. (Lifelong Learning)  

 

ประวัติการศึกษา: 

 ปริญญาตรี คณะเภสชัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาโท คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศกึษาตลอดชีวิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประสบการณ์การท างาน: 

 กรรมการผู้จดัการบริษัท Reckitt Benckiser 

 กรรมการผู้จดัการสถาบนัอินทรานส์ 

ตวัอย่างองค์กรที่เคยบรรยาย 
หน่วยงานเอกชน 

 บริษัท กรุงเทพประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท เบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท บางจากปิโตรเลยีม จ ากดั (มหาชน) 

 บริษัท ดีทแฮล์ม จ ากดั 

 บริษัท บ้านป ูจ ากดั (มหาชน) 
 

หน่วยงานราชการ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

 ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

 ส านกังานปลดักระทรวงพลงังาน กระทรวงพลงังาน  

 ส านกังานปลดักระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 สถาบนัพฒันาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

 ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

 ส านกังานปลดักระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 
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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

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 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 4,066 บาท

อตัรา 3,800 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 266 บาท นิต

บิุค
คล 3,952 บาท

อตัรา 3,800 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 266 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 114 บาท

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


