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หลักสูตรออนไลน์ 

 
หัวข้ออบรม 

 ชีวิตไมต่ิดกรอบ 

 เตรียมตวัให้พร้อม เพ่ือสู้กบัชีวิตวิถีใหม ่(New Normal) 

 ความสขุ … ความส าเร็จในชีวิตไมไ่กลเกินเอือ้ม 

 คณุ คือ คนหนึง่ท่ีประสบวิกฤตในชีวิตจากสถานการณ์ปัจจบุนั 

 มาร่วมคิด … ร่วมหาค าตอบในการแก้ไขวิกฤตท่ีเกิดขึน้อยา่งสร้างสรรค์กนัดีกวา่ 
 
 

รูปแบบการอบรม 
ทฤษฎี 75% 

กิจกรรมกระตุ้นความคิด 15% 
ถาม - ตอบ 10% 

 
 

23 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 
อบรมผา่นระบบออนไลน์ 

 
อัตรา 2,900 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
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ประวัตวิิทยากร 
รองศาสตราจารย์ทองทพิภา   วริิยะพนัธ์ุ 
การศึกษา 

 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาโท ด้านการบริหาร สาธารณรัฐ ฟิลปิปินส์ 

 
ปัจจุบัน 
ประธานโครงการ CSR พอเพียง ม.หอการค้าไทย 
 
ประสบการณ์การท างาน       

 รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้ชว่ยคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์  

 อาจารย์ประจ าสาขาการจดัการ  

 ประธานฝ่ายกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ   

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

 
บทบาททางสังคม: 

 คณะกรรมการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย 
 กรรมการตดัสนิการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ครัง้ที่ ๑ และครัง้ที่ ๒ 
 คณะกรรมการกลัน่กรองและสรรหาโครงการประกาศเกียรติคณุผู้ท าประโยชน์เพื่อสาธารณะของหอการค้าไทย 
 คณะกรรมการสง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม บริษัท ธนารักษ์พฒันาสนิทรัพย์ จ ากดั  (รัฐวิสาหกิจภายใต้ความรับผิดชอบ

ของกระทรวงการคลงั) 
 คณะอนกุรรมการขบัเคลือ่นการประยกุต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคธุรกิจเอกชน มลูนิธิสถาบนัวิจยัและพฒันา

ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ที่ปรึกษาเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 ที่ปรึกษาโครงการต้นกล้าความด ีโรงเรียนกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 คณะท างานคดักรองผู้สมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเพื่อรับรางวลัองค์กรโปร่งใส NACC Integrity Awards ส านกังาน ป.ป.ช. 
 ประธานคณะท างานจดัท า Guidelines for Social Responsibility ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ผลงานเกียรติยศ 

 รางวลับคุลากรดเีดน่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย  ปีการศกึษา 2550 
 รางวลั  Best Teaching Award คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย ปีการศกึษา 2552              
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ผลงานทางวิชาการ  
งานวิจัย 

 อตุสาหกรรมรองเท้าในอินโดนีเซยี เสนอตอ่สภาอตุสาหกรรม  
 Agri - Business Information Needs Appraisal: A case study of the Broiler                                                     

Industry ในการประชมุ “Regional Workshop on the Appraisal of Agri - Business: Information Needs from the 
Private Sector’s Perspective” เสนอตอ่ ASEAN ADPC 

 ปัจจยัที่มีผลตอ่การเพิม่ประสทิธิภาพการสือ่สารขององค์กรธุรกิจ 
(Factors Affecting  the Increase of Communication Efficiency  in the Business Organizations) 

 การศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตทุี่สง่ผลตอ่คณุภาพการท างานเป็นทีมของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย: กรณีศกึษาเฉพาะ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
(Factors Affecting Teamwork Quality : A Case Study in the Automotive Industry in Thailand (TOYOTA MOTOR 

THAILAND Co., Ltd.) 

บทความวิจัย  
 การศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การเพิม่ประสทิธิภาพการสือ่สารขององค์กรธุรกิจ กรณีศกึษาเฉพาะองค์กรธุรกิจทีเ่ป็นสมาชิกของ

หอการค้าไทย ตีพิมพ์ในวารสารวิจยัทรัพยากรมนษุย์ ปีที่ 2 ฉบบัที่ 1 ซึง่เป็นวารสารวิจยัระดบัชาติ  
 การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัสมาชิกของทีมงานท่ีมีตอ่ความผกูพนัตอ่องค์การในระดบั

ทีมงาน ความผกูพนัตอ่องค์การในระดบัองค์กรและคณุภาพการท างานเป็นทีมของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศไทย: 
กรณีศกึษาเฉพาะ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ตีพิมพ์ในวารสารวจิยัทรัพยากรมนษุย์ 

 
บทบาททางวิชาการ 

 เป็นผู้ก่อตัง้โครงการรักธุรกิจ รักษ์สิง่แวดล้อม คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย 
 ได้รับทนุจาก  US. – AEP Environmental Exchange Program และ สถาบนั IIE เข้าร่วมประชมุ The 1996 BELL 

Conference. A Program of the Management Institute for Environment & Business, Toronto, Canada (July 18 – 20, 
1996)   

 เข้าร่วมประชมุ UNEP โครงการ Promotion on Cleaner Production กรุงเทพฯ 
 เข้าร่วมประชมุ Thailand Workshop on Corporate Social Responsibility and Sustainability through the Market โดย 

World Business Council for sustainable Development (June 2, 1999), กรุงเทพฯ 
 

วิทยากรพิเศษให้แก่ ภาครัฐ และ ภาคเอกชน อาทิ  
 เศรษฐกิจพอเพียง : การน ามาประยกุต์ใช้กบัองค์กร 
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 CSR พอเพียง 
 Green Business 
 Service mind  
 การพฒันาธุรกิจทีย่ัง่ยืน 
 นวตักรรมทางธุรกิจ 
 CRM  
 โครงการอบรม FAMILY BUSINESS ของมหาวิทยาลยัหอการไทย                                                          
 หลกัการบริหารแบบบรรษัทภิบาล และการประยกุต์ใช้ส าหรับ SMEs  
 การพฒันาภาวะผู้น าเพื่อความส าเร็จในการบริหารงาน  
 หลกัการของมนษุยสมัพนัธ์ และแนวทางการสร้างความสมัพนัธ์และความประทบัใจทีด่ี  
 แนวทางการวินิจฉยัการบริหารจดัการ โครงการสร้างระบบวินิจฉยัสถานประกอบการ (SHINDAN) 

                                                 
ผลงานวชิาการที่เผยแพร่สู่สาธารณชน 

 ผู้บริหารยคุบรรษัทภิบาล. กรุงเทพมหานคร : อินฟอร์มีเดยีบุ๊คส,์ 2545  
 กลยทุธ์การสร้างความโดดเดน่ส าหรับผู้บริหาร. กรุงเทพมหานคร: อินฟอร์มีเดียบุ๊คส,์ 2545  
 มนษุยสมัพนัธ์กบัการบริหาร. พิมพ์ครัง้ที่ 5 . กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, 2550 
 เศรษฐกิจพอเพียง: ความพอเพยีงมวลรวมในประเทศ. พิมพ์ครัง้ที ่3.กรุงเทพมหานคร : .P.CYBERPRINT, 2550  
 ทกัษะผู้บริหาร.พิมพ์ครัง้ที่ 4  .กรุงเทพมหานคร : G.P.CYBERPRINT, 2552 
 การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา.พิมพ์ครัง้ที่ 4 .กรุงเทพมหานคร:  สหธรรมิก, 2553 
 การด าเนินกิจกรรม CSR โดยการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร:  ส านกังาน 
 คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร., 2554) 

  
อื่นๆ  

 นกัเขียนประจ านิตยสารโลกการค้า คอลมัน์  “บริหารธุรกิจทศันะใหม”่ 
 แขกรับเชิญให้สมัภาษณ์รายการวิทย/ุโทรทศัน์ อาทิเช่น ทอ่งโลกเรียนตอ่ เวทีผู้หญิง         
 น าเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสูส่งัคมอยา่งตอ่เนื่อง ผา่นคอลมัน์ คูค่ิดธุรกิจ เรียนรู้นอกต ารา ของหนงัสอืพิมพ์ POST 

TODAY 
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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 ้

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@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 3,103 บาท

อตัรา 2,900 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 203 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 3,016 บาท

อตัรา 2,900 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 203 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 87 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

 
 
 

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
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• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง
และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  

• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


