กรอกใบสมัครออนไลน์ ท่ ี

www.bangkokbiznews.com/training
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ประวัตวิ ทิ ยากร
ดร.กุสุมา เทพรั กษ์
ตาแหน่ งปั จจุบนั
 อาจารย์ประจาภาควิชาศิลปการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
 อาจารย์พิเศษระดับปริ ญญาตรี -โท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษระดับปริ ญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ประวัติการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาวิชาการละคอน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาเอก สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็ นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ การทางาน
วิทยากรอบรมหัวข้ อต่ างๆให้ กับมหาวิทยาลัย องค์ กรของรัฐและเอกชน อาทิ
 “Essential Communication Skill” ณ ธนาคารเกียรตินาคิน
 “Refreshing and Energizing” ณ บริ ษัท ทีพีที มาบตาพุด จังหวัดระยอง
 “เทคนิคการนาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ” และ “บุคลิกภาพผู้นากับการนาเสนอ” ณ บริ ษัท ซีพี เซเว่น-อีเลฟเว่น หรื อ ซีพีออล
 “Service Mind” สาหรับข้ าราชการ จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 “การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาและบุคลากรยุคใหม่” ณ บริ ษัท ปตท. ประเทศไทย
 “การสร้ างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกัน” ให้ กบั กรมสรรพสามิต ณ โรงแรมอมารี พัทยา
 “ทักษะสังคม” ให้ กบั พนักงานโรงแรมห้ าดาว ณ โรงแรมฮอลิเดย์อนิ น์
 “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสือ่ สารเพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจในการขายและการบริ การ” ณ บริ ษัท แคนนอน
 “การสร้ างทีมที่แข็งแกร่ง” และ “CRM” ณ บริ ษัท โคฟาสต์ ไทยแลนด์
 “การพูดในที่สาธารณะ” ณ บริ ษัท นูสกิน
 “บุคลิกภาพกับงานบริ การ” ณ โรงพยาบาลคามิลเลียน
 “เทคนิคการนาเสนอ” ณ บริ ษัท 2 3 เพอร์ สเป็ คทีฟ
 “การโน้ มน้ าวใจ” ณ บริ ษัท ดีแท็ค
 “การสร้ างทีม” ณ รพ.สมิติเวช
 “การปลุกและเพิม่ พลังในตัวคุณ” ณ ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
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“บุคลิกภาพกับความมัน่ ใจ” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
“การบริ การด้ วยใจ Care Like Family” ณ โรงพยาบาลกล้ วยน้ าไท
“การรับมือกับข้ อโต้ แย้ งของลูกค้ า” และ “การสือ่ สารที่มีประสิทธิภาพ” ณ ธนาคารทหารไทย
“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสร้ างภาพลักษณ์ของแบรนด์” ณ CPS และแบรนด์ในเครื อของยาสปาล
“การพัฒนาการสอนของทีมวิทยากร” ณ บริ ษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG

ด้ านการสอน
 ครูสอนการพูดเพื่อเป็ นพิธีกร และ พิธีกร ในแคมป์ของสโมสรเซ็นทรัลบัณฑิตน้ อย ช่วงปิ ดเทอม ณ ศูนย์การค้ าเซ็นทรัล
 ครูสอนการแสดงเด็กและผู้ใหญ่ โรงเรี ยนไตรภาคย์การแสดง
 Acting Coach ให้ กบั นักแสดงหน้ าใหม่ทางช่อง 7
 ครูสอนละครสร้ างสรรค์ (Creative Drama) สาหรับเด็ก , Creative Acting สาหรับเด็ก และ สอนการแสดงเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพสาหรับเด็กและผู้ใหญ่ ณ โรงบ่มความคิดสร้ างสรรค์ (Thinking Factory)
 ครูสอนการแสดง P&N Modeling
 ผู้ช่วยสอนการแสดง โรงเรียนบางกอกการละคอน (โรงเรี ยนการแสดงช่อง 3)
 Acting Coach จา พนม ยีรัมม์ หรื อ TONY JA ก่อนเข้ าวงการ
 ครูสอน Creative Acting สาหรับเด็ก เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ณ สถาบันดนตรี MIFA (มีฟ้า)
ด้ านพิธีกร
 พิธีกรรายการ ซีแคททัวร์ สัญจรตามโรงเรี ยนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร , หาดใหญ่ และเชียงใหม่ รวม 20 โรงเรี ยน
 พิธีกร งาน Disney on Ice ณ ศูนย์การค้ าบิ๊กซี
 พิธีกร ผู้คิดรายละเอียดและจัดกิจกรรมสันทนาการ งานวันเด็ก ณ ลานอเนกประสงค์ ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปนุ่ ดินแดง ของ
บริ ษัท แมรี แอนด์ โปรดักส์ ผู้ผลิตนมพาสเจอร์ ไรส์แอนเจล่า
 พิธีกร walk rally ของบริษัทเนสเล่ท์ ผู้ผลิตไอศกรี มเนสเล่ท์ เอสกิโม ณ สวนรถไฟ กรุงเทพฯ
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แผนที่โรงแรมพูลแมน กรุ งเทพ จี (BTS ช่ องนนทรี)
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ในวันงาน 08-6313-1903
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7,490 บาท
อัตรา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

7,000 บาท +
490 บาท

นิตบิ ุคคล

บุคคลธรรมดา

การชาระค่ าอบรม

1. เช็คสั่งจ่ าย
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2. โอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
• ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาเนชั่น ทาวเวอร์
เลขที่ 333-1-01852-5
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์ บูรณะ
เลขที่ 745-2-11551-9

หมายเหตุ
1.กรุ ณาชาระทันทีหลังจากยืนยันจัดอบรม
(เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ทราบทางอีเมล)
2. กรุ ณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนชาระเงิน

แจ้ งการโอนเงิน

การโอนเงิน

*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว

7,280 บาท
อัตรา
7,000 บาท +
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
490 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
210 บาท
*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว
กรุ ณาส่ งสแกนหลักฐานการโอนเงินหรือหน้ า
เช็คพร้ อมระบุช่ อื บริษัทและชื่อหลักสูตร
มายังอีเมลนี ้
คุณธษมณ ปิ่ นนิล (ฝ่ ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com
www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่สาหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28-31 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพ 10260
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดือนเดียวกับเดือนที่
โอนชาระเงิน

กรุ ณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหน้ างาน
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

4. ทางบริษัทไม่ รับชาระค่ าอบรมด้ วยเงินสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมลดหย่ อนภาษีได้ 200%
(สาหรับนิติบุคคล)

กรณียกเลิกการเข้ าอบรม
• หากต้ องการยกเลิกการเข้ าอบรม ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
• ในกรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 7 วันทาการ ทางบริ ษัทจะคิดค่าอบรมในอัตราเต็มของค่าอบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจอง
และชาระค่าห้ องและค่าอาหารให้ กบั โรงแรมสาหรับผู้เข้ าอบรมทุกท่านแล้ ว
• หากไม่สามารถเข้ าอบรมได้ สามารถเปลีย่ นผู้เข้ าอบรมเป็ นท่านอืน่ แทนได้
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