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Creative Leadership
ภาวะผู้นาเชิงสร้างสรรค์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์
(09.00 น. - 16.30 น.)
หลักการและเหตุผล

.

เมื่ อ ผู้ น ำต้ อ งก ำร เ พิ่ ม Performance ข อ ง ห น่ ว ย งำ นที่ ต นบ ริ หำ รอ ยู่ ผู้ น ำท่ ำน นั้ นจึ ง ต้ อ ง มี
High-Performance Leadership เมื่อผู้นำหน่วยงำนต้องกำรให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีม ผู้นำจึงต้องมี Teamwork
Leadership และเมื่อผู้นำหน่วยงำนต้องกำรให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อให้มีกำรทำงำนและผลลัพธ์ที่แตกต่ำงไป
จำกเดิมๆ ผู้นำท่ำนนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนำ Creative Leadership
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วัตถุประสงค์

.

1. เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิดสร้ำงสรรค์ของตนเอง
2. เพือ่ ค้นพบแนวทำงในกำรพัฒนำหน่วยงำนและผู้ใต้บังคับบัญชำไปสู่กำรคิดสร้ำงสรรค์
เนื้อหาหลักสูตร

.

1. หลักกำรสร้ำงแนวคิด และกำรสร้ำงนิสัยแห่งผู้นำ ลงในจิตใต้สำนึก
2. หลักกำรสื่อสำรกับตนเอง และผู้อื่น เพื่อให้เกิดภำวะผู้นำแบบสร้ำงสรรค์
3. หลักกำรสร้ำงสภำวะจิต เพื่อให้เกิดสเน่ห์ตำมธรรมชำติ ไม่ต้องปรุงแต่ง
4. หลักกำรคิดนอกกรอบ แต่ไม่นอกกฎ
5. หลักำรสร้ำงควำมสมดุลย์แห่งวิธีคิดของผู้นำสร้ำงสรรค์
6. หลักกำรจัดกำรควำมขัดแย้งที่เรียบง่ำย และสร้ำงสรรค์
7. ควำมแตกต่ำงของบุคลิภำพของคน และผู้ชำยกับผู้หญิง
8. หลักกำรแบรนด์ตัวเองเพื่อให้เป็นผู้นำเชิงสร้ำงสรรค์
หมายเหตุ: ประยุกต์จำก NLP (Neuro-Linguistic Programming) ,Psychology of wealth (Canada),
and Acting for life Changing.
หลักสูตรนี้เหมาะกับ

.

ผู้นำหน่วยงำน Supervisors ที่ต้องกำรดึงศักยภำพทำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ออกมำจำกพนักงำนที่มีอยู่
เพื่อหำไอเดียใหม่ๆในกำรทำงำนให้แตกต่ำงไปจำกเดิมโดยไม่จำเป็นเพิ่มพนักงำนใหม่ รวมถึงผู้บริหำรงำนด้ำน
กำรพัฒนำองค์กร และด้ำนกำรพัฒนำบุคคลำกรและทรัพยำกรมนุษย์
วิทยากร

.

นายรณกฤต สิทธิพรหม หรือครูคิม แห่งบ้าน Academy Fatasia Season 9
เนื้อหำหลักของกำรสัมมนำครั้งนี้ได้ถูกค้นคว้ำด้วยผลลัพธ์และประสบกำรณ์โดย นำยรณกฤต สิทธิพรหม
หรือครูคิม แห่งบ้ำน Academy Fatasia Season 9 ที่พลิกวงกำรแนวคิดในกำรสร้ำงควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้กับ
องค์กรต่ำง ๆ ด้วยแนวจิตวิทยำที่มีกำรพิสูจน์เชิงผลลัพธ์ไม่ใช่เพียงแค่อ้ำงอิงวิชำกำร ผลงำนที่ผ่ำนมำ เช่น กำร
อบรมสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย, เทรคคำเดโร่กรุ๊ป, บริษัท อินโฟแอ๊ดวำนซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด
(มหำชน) , บริษัท แสงมิตรอิเล็คตริค จำกัด,บริษัท ทีวีไดเร็ก จำกัด(มหำชน) กลุ่มผู้เข้ำประกวดต่ำง ๆ เช่น โออิชิ
MC Search, กลุ่มผู้เข้ำประกวดรำยกำร อำคำเดมี่แฟนตำเซีย ซีซั่น 9 เป็นต้น รวมถึงเขำได้สร้ำงแคมป์
ภำษำอังกฤษ ที่ชื่อว่ำ English Super Fun ที่ทำให้คนพูดภำษำอังกฤษได้ภำยใน 3 วัน เร็วที่สุดในโลก ที่ได้ทำ
กำรจัดแคมป์นี้ไปยัง โรงเรียนนครนนท์วิทยำ 1-5 ,ครูในโรงเรียนสังกัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดภูเก็ต, และ
ปัจจุบันเป็นกรรมกำรบริหำรบริษัท ไลฟ์อีสอะเมซิ่ง จำกัด
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ค่าธรรมเนียมการอบรม

.

Period of Payment

Training
Fee

VAT 7%

Total

WHT 3%

Total
Payment

Before 5th February

5,500.00

385.00

5,885.00

165.00

5,720.00

After 5th February

6,500.00

455.00

6,955.00

195.00

6,760.00

ค่าธรรมเนียมการอบรมสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 284 พ.ศ.2538
การสมัครและชาระค่าธรรมเนียม

.

1. การสมัคร: ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.aiminline.com
กรอกใบสมัครและส่งอีเมล์ info@aiminline.com หรือส่งโทรสำร 02-513-0124
2. การชาระเงิน
โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว
ในนำม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จากัด” เลขบัญชี 730-2-92199-1 หรือสั่งจ่ำยเช็ค/แคชเชียร์เช็คขีดคร่อม
สั่งจ่ำยในนำม “บริษัท เอม เทรนนิ่ง จากัด” เลขประจำตัวผู้เสียภำษี 0105556174503
เพื่ อ เป็นกำรยืนยัน กำรอบรม กรุ ณ ำส่ งส ำเนำใบนำฝำกเงิน โดยระบุชื่อ บริษั ท ชื่อ ผู้ อ บรม หลั กสู ต ร
วั น ที่ อ บรม และรำยละเอี ย ดในกำรออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น อย่ ำ งถู ก ต้ อ งชั ด เจน ทำงโทรสำรหมำยเลข
02-513-0124 หรือ อีเมล์ info@aiminline.com
หมำยเหตุ: หำกต้องกำรยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ มิฉะนั้นท่ำนต้องชำระค่ำใช้จ่ำย
ร้อยละ 50 ของค่ำธรรมเนียมกำรอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
For more information on “Creative Leadership” please contact us.
TELEPHONE
AIM Client Services: 02-513-0123 / 085-1313-835 (English) / 086-810-4434 (Thai)
FAX
02-513-0124

Email & Web Site:
aminrais@gmail.com/ info@aiminline.com
www.aiminlines.co.th/ www.aiminline.com
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