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ในยคุทีท่กุธุรกิจต่างตอ้งปรับตวัเพือ่ความอยู่รอด เห็นไดจ้ากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างาน 
ทีต่่างไปจากเดิม องค์กรใดก็ตามทีส่ามารถสร้างแรงจูงใจท าใหบ้คุลากรมีความตื่นตวั 

 มี Mindset ทีม่องเห็นโอกาสในวิกฤต มีความยึดหยุ่นในการปรับพฤติกรรม 
เพือ่รับมือกบัสถานการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา  รวมถึงมีแรงบนัดาลใจที่จะสร้างสรรค์ผลงาน 

สนกุกบัการเรียนรู้และการทดลองท าส่ิงใหม่  ซ่ึงส่ิงเหล่านีคื้อ การสร้างวฒันธรรมองค์กร 
ในแบบ Design Thinking ทีต่อ้งผูบ้ริหาร เจ้าของกิจการ หรือ HR ควรเรียนรู้ 

 

หัวข้ออบรม 

 แนวทางการสร้างวฒันธรรมองค์กรเพื่อรองรับสภาพการท างานแบบ Next Normal  

 เทคนิคการปรับเปลีย่น Mindset และ พฤติกรรมของบคุลากรให้พร้อมรับมือกบัการเปลีย่นแปลง 

 วิธีการสร้างวฒันธรรมองค์กรในแบบของ Design Thinking  เพื่อกระตุ้นพนกังานให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กล้าคดิ กล้าลงมือ

ท าสิง่ใหมแ่ละน าไปตอ่ยอดความส าเร็จ 

 เรียนรู้การประยกุต์ใช้ Design Thinking เพื่อออกแบบประสบการณ์พนกังาน (Employee Experience) ในวถีิ Social Distancing  

 Workshop เจาะลกึเทคนิคและการใช้เคร่ืองมือตา่งๆ พร้อมให้ค าแนะน าอยา่งใกล้ชิด 

 
รูปแบบการอบรม 
 ทฤษฎี 70%  

 เวิร์คช็อป 30% 
 
 

20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. 
>> อบรมผ่านระบบออนไลน์ << 

 
อตัรา 4,200 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
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ประวัตวิทิยากร 
อาจารย์พรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง  
 
ปัจจุบัน  
ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้ เช่ียวชาญด้านการพฒันาองค์กรและบคุลากร  
 
การศึกษา  

 ปริญญาตรี สงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 Mini -MBA จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ประสบการณ์การท างาน  
 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  

 
วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ 

 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

ดา 4,494 บาท

อตัรา 4,200 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท นิต

บิุค
คล 4,368 บาท

อตัรา 4,200 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 294 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 126 บาท

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

กรุณาส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่ ดังนี ้
กรุณาส่งถงึ: วรางคณา ไชยเผือก

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

เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เมื่อได้รับใบหกัภาษี ณ ที่จ่าย ทีมงานจะ
ด าเนินการจดัสง่ใบเสร็จรับเงินให้ทางไปรษณีย์

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทนัทีหลงัจากยนืยนัจดัอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหกัภาษี ณ ที่จ่ายเดือนเดียวกบั
เดือนที่โอนช าระเงิน

3. ใบเสร็จจะลงวนัท่ีในเดอืนเดียวกบัเดือนที่โอน
ช าระเงิน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลักสูตร
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

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 
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