กรอกใบสมัครออนไลน์ ท่ ี

www.bangkokbiznews.com/training

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ ที่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
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หัวข้ ออบรม:
 นิยามและความสาคัญ ของ ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Thinking)
 องค์ประกอบ ของ ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Elements)
 สมการพัฒนา ความคิดสร้ างสรรค์ (Creative Equation)
 การค้ นหาเชิงบวก เพื่อพัฒนา ความคิดสร้ างสรรค์ (Appreciative Inquiry)
 การแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ (Creative Problem Solving)
 Workshop การพัฒนาองค์กร ด้ วย ความคิดสร้ างสรรค์ (Positive World Café – OD Game)
 การสร้ าง ผลงานที่สร้ างสรรค์ เพื่อการพัฒนาองค์กร (Creative Thinking @ Work)

รู ปแบบการอบรม


ทฤษฎี 60%

ระดมความคิด 30%




ถาม-ตอบ 10%

22 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.
อบรมผ่านระบบออนไลน์
อัตรา 2,200 บาท (ยังไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
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ประวัตวิ ิทยากร
นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล
ปั จจุบัน
 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ABC Club จากัด
 ที่ปรึกษา นักวิจยั วิทยากร กระบวนกร ด้ านการพัฒนาองค์กร (OD)
การศึกษา
 กาลังศึกษา ปริ ญญาเอก Organization Development ที่ SAIDI, Philippines
 ปริ ญญาโท คณะ บริ หารธุรกิจ MBA สาขาวิชาเอก Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริ ญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปริ ญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอก อิเลคทรอนิกส์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ การทางาน
 บริ ษัท ทางออก จากัด
 บริ ษัท พีเพิล แวลู โซลูชนั่ โพรไวด์เดอร์ จากัด
 หจก. ส.อดุลย์ยนต์
ประสบการณ์ ฝึกอบรม














คณะสัตวแพทย์ ม.ขอนแก่น
คณะทันตแพทย์ ม.ขอนแก่น
MBA ม.ขอนแก่น
ร.พ.วิชยั ยุทธ คลินิกเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู
คณะวิศว ม.เทคโนฯ สุรนารี
บจก. ก. กระจกอลูมเิ นียม
บ้ านสนทนา กรุงเทพฯ
ร.พ. บัวใหญ่ นครราชสีมา
บ. Thai Sekisui Foam จก. อมตะนคร
ผู้นา นักศึกษา ม.หัวเฉียวฯ
ม.ราชมงคล รัตนโกสินทร์
สพป. ขอนแก่น เขต 5
กองสารสนเทศ กรมประมง
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Tip Talk ครัง้ ที่ 2 ม.เกษตร กทม.
วันไทยอุตสาหกรรมอาหาร (ยายา)
บ.ชินราช SDO (P&G)
นักศึกษา มรภ.เลย
กลุม่ ลูกค้ า ธกส. ขอนแก่น
สรรพากร ภาค 10
ชมรม ESIE HR นิคม Eastern Seaboard
บ.อ้ วยอันโอสถ จก.
กรมสุขภาพจิต
สสจ.กาฬสินธุ์

หลักสูตรที่เข้ ารับการอบรม
 Appreciative Inquiry
 Art & Science of Appreciative Coaching
ที่ ABAC ฝึ กอบรมการ coaching บุคลากร ด้ วย Appreciative Inquiry (AI)
 KSME Care รุ่นที่ 3 ที่ KBANK อบรมบ่มเพาะธุรกิจของ KSME Care
 NEC กรมส่งเสริ มอุตสาหกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
รางวัลที่ได้ รับ
 การประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม SEBP
เข้ ารอบรองชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมระดับประเทศ (SEBP)
ผลงานเขียน
 หนังสือ “รวยทันที ถ้ ามีคาว่าพอ” สนพ.Think Beyond
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2,354 บาท
อัตรา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

2,200 บาท +
154 บาท

นิตบิ ุคคล

บุคคลธรรมดา

การชาระค่ าอบรม

1. เช็คสั่งจ่ าย
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2. โอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
• ธนาคารยูโอบี สาขาบางนา กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2
**อัตรา 3 ท่านขึ้ นไป ลด 10%**
หมายเหตุ
1.กรุ ณาชาระทันทีหลังจากยืนยันจัดอบรม
(เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ทราบทางอีเมล)

2. กรุ ณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนชาระเงิน

แจ้ งการโอนเงิน

การโอนเงิน

*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว

2,288 บาท
อัตรา
2,200 บาท +
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
154 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
66 บาท
*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว
กรุ ณาส่ งสแกนหลักฐานการโอนเงินหรือหน้ า
เช็คพร้ อมระบุช่ อื บริษัทและชื่อหลักสูตร
มายังอีเมลนี ้
คุณธษมณ ปิ่ นนิล (ฝ่ ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com
www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่สาหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
1854 ชัน้ ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดือนเดียวกับเดือนที่
โอนชาระเงิน

กรุ ณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหน้ างาน
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

4. ทางบริษัทไม่ รับชาระค่ าอบรมด้ วยเงินสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมลดหย่ อนภาษีได้ 200%
(สาหรับนิติบุคคล)

กรณียกเลิกการเข้ าอบรม
• หากต้ องการยกเลิกการเข้ าอบรม ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
• ในกรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 7 วันทาการ ทางบริ ษัทจะคิดค่าอบรมในอัตราเต็มของค่าอบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจอง
และชาระค่าห้ องและค่าอาหารให้ กบั โรงแรมสาหรับผู้เข้ าอบรมทุกท่านแล้ ว
• หากไม่สามารถเข้ าอบรมได้ สามารถเปลีย่ นผู้เข้ าอบรมเป็ นท่านอืน่ แทนได้
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