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หัวข้ออบรม 

 ท ำไมต้องสร้ำงค่ำนิยมและวฒันธรรมองค์กร 

o แนวโน้มการบริหาร พฒันาองค์กรและบคุลากรในอนาคต 

o เคลด็ลบัแหง่การเติบโต แบรนด์ วฒันธรรม และการสร้างคน 

o Success Factor ของ “องค์กรแหง่ความสขุ” วิถีสร้างองค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 ค่ำนิยมองค์กร (Corporate Value) 

o ที่มาและวิธีการก าหนดคา่นิยมองค์กร 

o การน าคา่นิยมองค์กรไปใช้ในการบริหารองค์กรและสร้างความแตกตา่ง 

o แนวทางน าคา่นิยมไปใช้ในงานบริหารทรัพยากรบคุคล เช่น การสรรหาคดัเลอืก การก าหนด Training Road Map 

การก าหนดเป็น Core Competency และการประเมินผลงาน เป็นต้น 

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

o ความแตกตา่งและวธีิการแปลงคา่นิยมให้เป็นวฒันธรรมองค์กร 

o ขัน้ตอนและกระบวนการสร้างวฒันธรรมองค์กร 

o ตวัอยา่งการสร้างวฒันธรรมภายในองค์กรให้เกิดขึน้จริง  

o วิธีการประเมินความส าเร็จของการสร้างวฒันธรรมองค์กร 

 กำรสร้ำงควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 

o Success Story ตวัอยา่งองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการสร้างความผกูพนัของบคุลากรตอ่องค์กร 

o ตวัอยา่งไอเดีย/กิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความผกูพนัตอ่องค์กร 

รูปแบบกำรอบรม 
 ทฤษฎี 30%  

 เวิร์คช็อป 50% 

 แลกเปล่ียนความรู้ 20% 
 

20 กรกฎำคม 2564 เวลำ 09:00 - 12:00 น. 
>> อบรมผ่ำนระบบออนไลน์ << 

 
อตัรา 2,500 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยำกร 
อำจำรย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง  
 
ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาองค์กรและบคุลากร  
 
กำรศึกษำ  

 ปริญญาตรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 Mini -MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  
 ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (ศนูย์การค้าเมกาบางนา)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (บริษัท เอเชียซอฟท์ (มหาชน) จ ากดั)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ (บริษัท สนกุออนไลน์ จ ากดั)  

 ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล (บริษัท อลอินัซ์ ซ.ีพี. ประกนัวินาศภยั จ ากดั)  

 ผู้ช่วยผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคล (บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จ ากดั)  

 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาระบบงาน HR  

 ที่ปรึกษาด้านการพฒันาระบบ Career Path  

 
วิทยำกรหลกัสูตรต่ำงๆ อำท ิ 

 Happy Workplace การสร้างองค์กรแหง่ความสขุ  

 คา่นิยมและวฒันธรรมองค์กร สูก่ารน าไปใช้จริง  

 การจดักิจกรรมสร้างความผกูพนัพนกังาน Engagement Activities  

 การดแูลพนกังานใหมด้่วย Onboarding Program  

 การดแูลให้พนกังานให้ท างานดีและอยูน่าน  

 Career Path Development แผนพฒันาสายอาชีพให้ได้ผล  

 การพฒันาบคุลากรด้วย IDP สูค่วามส าเร็จและเติบโตในองค์กร  

 Positive Thinking คิดบวก ท างานก็ได้ผล คนก็เป็นสขุ 

 ปฏิบตัิการ HR New Gen  

 HR for Non HR การบริหารทรัพยากรบคุคลส าหรับผู้จดัการ  

 การพฒันา Competency ของบคุลากร  
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 การบริหารและการประเมินผลงานด้วย KPI อยา่งมีประสทิธิภาพ  

 Performance Development พฒันาผลงานอยา่งไรให้เห็นผล  

 One on One การพดูคยุแบบตวัตอ่ตวัเพื่อบริหารและพฒันาคน  

 เทคนิคการให้ feedback ลกูน้องอยา่งมีศิลปะ  

 เทคนิคการสมัภาษณ์ด้วย Competency Based Interview (CBI)  

 กลยทุธ์การบริหารและพฒันาคน Gen Y  

 เทคนิคการท างานเป็นทีม  

 การเตรียมพร้อมก่อนสมคัรงาน  

 การบริหารและพฒันาคนไอท ี 

 การพฒันาทกัษะของผู้จดัการสูค่วามเป็นมืออาชีพ  

 การพฒันาทกัษะของหวัหน้างานสูภ่าวะความเป็นผู้น าองค์กร  
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บุค
คล

ธร
รม

ดำ 2,675 บำท

อตัรา 2,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 175 บาท นิต

บิุค
คล 2,600 บำท

อตัรา 2,500 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 175 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 75 บาท

กำ
รโ
อน

เง
นิ 1. เช็คสั่งจ่ำย 

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

2. โอนเงนิเข้ำบัญชีออมทรัพย์

บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

• ธนำคำรยโูอบี สำขำบำงนำ กม.2
เลขที่ 767-1-14508-2

กรุณำส่งใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย มำตำมที่อยู่ ดังนี ้
กรุณำส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

บริษัท เนชัน่ มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)
1854 ชัน้  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อได้รับใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

หมำยเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสร็จจะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ้
งก

ำร
โอ
นเ
งนิ กรุณำส่งสแกนหลักฐำนกำรโอนเงนิหรือหน้ำ

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
มำยงัอีเมลนี ้

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่ส ำหรับออกใบหักภำษี ณ ที่จ่ำย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่
1854 ชัน้ที่ 9, 10, 11 ถ.เทพรัตน 
แขวงบำงนำใต้ เขตบำงนำ กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี: 0107536001524

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมลดหย่อนภำษีได้ 200% 
(ส ำหรับนิติบุคคล)

กำรช ำระค่ำอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิกำรเข้ำอบรม  
• หำกต้องกำรยกเลกิกำรเข้ำอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนัท ำกำร  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 
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