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หัวข้ออบรม: 

 นิยามและความส าคญั ของ ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 องค์ประกอบ ของ ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Elements) 

 สมการพฒันา ความคดิสร้างสรรค์ (Creative Equation) 

 การค้นหาเชิงบวก เพ่ือพฒันา ความคิดสร้างสรรค์ (Appreciative Inquiry) 

 การแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 

 Workshop การพฒันาองค์กร ด้วย ความคดิสร้างสรรค์ (Positive World Café – OD Game) 

 การสร้าง ผลงานท่ีสร้างสรรค์ เพ่ือการพฒันาองค์กร  (Creative Thinking @ Work) 

 

รูปแบบการอบรม 
 ทฤษฎี 60% 

 ระดมความคิด 30% 

 ถาม-ตอบ 10% 

 
 

22 เมษายน 2564 เวลา 09:00-12:00 น.  
อบรมผา่นระบบออนไลน์ 

 
อัตรา 2,200 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 

นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล  

ปัจจุบัน 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ABC Club จ ากดั 
 ที่ปรึกษา นกัวิจยั วิทยากร กระบวนกร ด้านการพฒันาองค์กร (OD)  

การศึกษา 
 ก าลงัศกึษา ปริญญาเอก Organization Development ที่ SAIDI, Philippines 
 ปริญญาโท คณะ บริหารธุรกิจ MBA สาขาวชิาเอก Organization Development (การพฒันาองค์กรธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น                        
 ปริญญาตรี คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช  
 ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเอก อิเลคทรอนิกส์  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั  
 
ประสบการณ์การท างาน 

 บริษัท ทางออก จ ากดั 
 บริษัท พีเพิล แวล ูโซลชูัน่ โพรไวด์เดอร์ จ ากดั 
 หจก. ส.อดลุย์ยนต์  

 
ประสบการณ์ฝึกอบรม 

 คณะสตัวแพทย์ ม.ขอนแก่น 
 คณะทนัตแพทย์ ม.ขอนแก่น 
 MBA ม.ขอนแก่น 
 ร.พ.วิชยัยทุธ คลนิิกเวชศาสตร์ฟืน้ฟู 
 คณะวิศว ม.เทคโนฯ สรุนารี 
 บจก. ก. กระจกอลมูเินียม 
 บ้านสนทนา กรุงเทพฯ 
 ร.พ. บวัใหญ่ นครราชสมีา 
 บ. Thai Sekisui Foam จก. อมตะนคร 
 ผู้น า นกัศกึษา ม.หวัเฉียวฯ 
 ม.ราชมงคล รัตนโกสนิทร์ 
 สพป. ขอนแก่น เขต 5 
 กองสารสนเทศ กรมประมง 
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 Tip Talk ครัง้ที่ 2 ม.เกษตร กทม. 
 วนัไทยอตุสาหกรรมอาหาร (ย าย า) 
 บ.ชินราช SDO (P&G) 
 นกัศกึษา มรภ.เลย 
 กลุม่ลกูค้า ธกส. ขอนแก่น 
 สรรพากร ภาค 10 
 ชมรม ESIE HR นิคม Eastern Seaboard 
 บ.อ้วยอนัโอสถ จก. 
 กรมสขุภาพจิต 
 สสจ.กาฬสนิธุ์ 

 
หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 

 Appreciative Inquiry  
 Art & Science of Appreciative Coaching 

ที่ ABAC ฝึกอบรมการ coaching บคุลากร ด้วย Appreciative Inquiry (AI)  
 KSME Care รุ่นท่ี 3 ที่ KBANK อบรมบม่เพาะธุรกิจของ KSME Care  
 NEC กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม อบรมการเขียนแผนธุรกิจ  

  
รางวัลที่ได้รับ 

 การประกวดแผนธุรกิจเพื่อสงัคม SEBP  
เข้ารอบรองชนะเลศิ การประกวดแผนธุรกิจเพื่อสงัคมระดบัประเทศ (SEBP) 

 
ผลงานเขียน 

 หนงัสอื “รวยทนัที ถ้ามีค าวา่พอ” สนพ.Think Beyond  
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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
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 2,354 บาท

อตัรา 2,200 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 154 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 2,288 บาท

อตัรา 2,200 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 154 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 66 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


