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หัวข้ออบรม 

 
 เรียนรู้เทคนิคการท าความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ (empathy) และการเปิดใจอยา่งผู้ เร่ิมต้น (Beginner’s mind) 
 เรียนรู้กรณีศกึษา เคร่ืองมือและเทคนิคการท าความเข้าใจ (Empathy mapping, The consumer journey 

maps) 
 กิจกรรมการลงมือ“ปฎิบตัิ” ท่ีจะน าไปสูก่ารตอ่ยอดและการน าไปประยกุต์ใช้จริง 
 การสรุปผลและการวิเคราะห์เพ่ือสร้างกลุม่เป้าหมายจากข้อมลูท่ีได้จากการท าความเข้าใจอย่างลกึซึง้ 

 
 

รูปแบบการอบรม 

 ทฤษฎีเน้นกระบวนการ 40% 

 เวิร์คช็อป 60 % 

 
 

29 เมษายน 2564 เวลา 09:00 - 16:30 น. 
ณ โรงแรมบนัยนัทรี ถนนสาทรใต้ 

 
อัตรา 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

 

พเิศษ! 

• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS รับส่วนลด 5% 

• อตัรา 2 ทา่นขึน้ไป รับสว่นลด 10% 
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ประวัตวิทิยากร                      
โค้ชเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล 

 

ประวัติการศึกษา 

 Stanford Graduate School of Business, CA, USA 

Master of Business Administration  

 Institute of Design at Stanford, CA, USA 

D. Leader (Student Workshop and Consulting Project Leader)  

 University of California, Berkeley, Center for Executive Education, CA, USA 

Berkeley Executive Coaching Certificate  

 University of Pennsylvania, PA, USA 

Bachelor of Science in Engineering, Bioengineering  

ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

 ผู้บริหารและผู้ก่อตัง้ LUKKID บริษัทให้ค าปรึกษาและออกแบบหลกัสตูรสร้างสรรค์นวตักรรม  

 

ประสบการณ์การท างาน 

 Asian Leadership Academy, Thailand  

 LUKKID Co., Ltd., Thailand  

 Thailand Development Research Institite (TDRI), Thailand  

 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited, Hong Kong 

 Credit Suisse (Singapore) Limited, Singapore 

 Wharton School Snider Entrepreneurship Center, PA, USA 
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แผนที่โรงแรม บนัยนัทรี สาทรใต้ 

จากต้นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซ้ายมือ  เลีย้วซ้ายเข้าโรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเข้ามาแล้ว จะเหน็ทางเข้า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้าโรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ให้ขบัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเข้าอาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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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

• สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS
ลดทันที 5%

• อัตรา 3 ท่านขึน้ไป 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 ้

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 10,700 บาท

อตัรา 10,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 700 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 10,400 บาท

อตัรา 10,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 700 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 300 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


