
 

 

ขอเชิญเขา้ร่วมอบรมสมัมนา  

 

 

                     บุคคลเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัท่ีสุดในองคก์รและถา้บุคคลากรรักงานท่ีทาํ มีความสุขกบังานท่ีทาํ  องคก์รนั้นๆ 

จะเติบโตแบบกา้วกระโดด ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดในตวัทรัพยากรบุคคลพฒันา “การคิด การบริการ การสอน การทาํงาน ไปพร้อม

กบัการเป็น  คนดี คนเก่ง คนสาํเร็จ และคนร่ํารวย   ประสบความสาํเร็จ ความร่ํารวยในธุรกิจ” โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคิดเชิง

สร้างสรรค ์ แปลกใหม่ ไดป้ระโยชน์ ซ่ึงเป็นการคิดท่ีมีความจาํเป็นในการสร้างส่ิงใหม่ วิธีการใหม่ แนวคิดใหม่ เพื่อใชใ้น

การพฒันางานหรือแกไ้ขปัญหาภายใตข้อ้จาํกดัต่างๆ ใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  ดงันั้นการพฒันาบุคลากร

ใหมี้ความรู้ ความสามารถในดา้นการคิดเชิงสร้างสรรคจึ์งเป็นอีกวิธีหน่ึงในการเพิ่มขีดศกัยภาพของบุคคลากรของบริษทั  

                        เราตอ้งการแบ่งปัน กลยทุธ วิธีการ ระดบัโลกเป็นของขวญัใหบุ้คคลากรของท่านไดรั้บประโยชน์สูงสุดและ

เป็นของขวญัท่ีมีค่าในการพลิกชีวิตท่านใหเ้ป็นคนใหม่ท่ีมีแต่ความสุข ความสาํเร็จ สุขภาพแขง็แรง สมบูรณ์ ร่ํารวย ยิง่ ๆ 

ข้ึนไปในบรรยากาศสบาย ๆ ไดเ้ท่ียว ไดกิ้น ไดค้วามรู้ ไดค้วามสุข สนุกสนาน ท่ีไม่มีวนัลืม เป็นการเพิ่มพลงัทั้งกาย ใจ 

สมอง เป็นรางวลัใหท่้านอยา่งเตม็อ่ิม 

วิธีการสมัมนา  :  การบรรยาย / การสาธิต / การฝึกปฏิบติั (workshop) 

 

ประโยชน์เพยีงบางส่วนส่ิงท่ีท่านจะไดรั้บจากงานสมัมนาน้ี  อาทิเช่น 

 

 เคลด็ลบัความสาํเร็จของผูส้าํเร็จระดบัโลก ท่ีพลิกชีวิตของท่านทนัที 

 หลกั 6 P ท่ีทาํใหท่้านประสบความสาํเร็จ 

 วิธีการทาํใหฝั้นของท่านเป็นจริงในทุกดา้นของชีวิต 

 สุดยอดเคลด็ลบัความสาํเร็จ ท่ีเหนือกวา่ The Secrets 

 ความกตญั�ูรู้คุณ นาํท่านสู่ความสุข ความสาํเร็จ 

 เทคนิคการสอน การบรรยายระดบัโลก ท่ีไดค้วามรู้ คู่ความสนุก 

 การสมัมนารูปแบบใหม่ไดค้วามรู้ ไดเ้ท่ียว ไดกิ้น ไดค้วามรู้ ไดค้วามสุขสนุกสนาน ความมนัส์ ท่ีไม่มีวนัลืม 

 เทคนิคการสร้างความสุข ง่าย ๆ ทนัที 

 Workshop : Game & Activities 
 

วิทยากร   อ.ชาญ  ตระการศิลป์  

Founder & President of  Wintory Training Center & Billionaire Idea Club (BIC) 

• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

• ปริญญาโท   Asian Institute of Technology (AIT) (นกัเรียนทุนรัฐบาลญ่ีปุ่น) 
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• ประกาศนียบตัรโครงการ Mini MBA  ม.ธรรมศาสตร์ 

• อาจารยพ์ิเศษ ม.เชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ม.เกริก ม.นอร์ธเชียงใหม่ 

ม.สุโขทยัธรรมธิราช และอีกหลายสถาบนั  

• ประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศกวา่ 20 ปี / ผูก่้อตั้ง BIC Club (Billionaire Idea Club) Trainer คนแรกใน

ประเทศไทย และ 1 ใน 5 ของเอเชียท่ีจบจาก Colorado สหรัฐอเมริกา และปรมาจารยร์ะดบัโลกต่าง ๆ จาก อเมริกา 

องักฤษ ออสเตรเลีย สิงคโ์ปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย 

• ใหค้วามรู้ระดบัโลกกวา่ 1,000  สมัมนาใน  5 ปี ทั้งภาครัฐและเอกชน 

• เจา้ของโครงการฝึกอบรมผูบ้ริหาร Rich MBA และผูแ้ต่งหนงัสือขายดี  Rich MBA   1 ลา้นคน 1 ลา้นเล่ม 

• เจา้ของสถานีเพิ่มความรู้ เพิม่ความรวย ช่วยคนกวา่ 2 ลา้นคนเพื่อทาํฝันของเขาใหเ้ป็นจริง 

 

กาํหนดการ ณ โรงแรมฮิป โฮเตล็ รัชดา กรุงเทพฮิป     เลขท่ี 111/1 ซอยเนียมอุทิศ ถ.รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 7  และ 13  พฤศจิกายน 2557   เวลา  12:30 – 17.30 น. 

 

ค่าใชจ่้ายในการสมัมนา 2,000 บาท กรุณาชาํระก่อนวนัสมัมนา 3 วนั 

หมายเหตุ  

1. รายละเอียดกาํหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เพือ่ใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดป้ระโยชน์สูงสุด 

2. สงวนสิทธ์ิผูเ้ขา้ร่วมสาํหรับผูเ้ร่ิมตน้ประกอบธุรกิจ  เจา้ของธุรกิจ  ผูป้ระกอบการ  ทายาท หรือ ผูบ้ริหาร เท่านั้น   

3. รับจาํนวนจาํกดั 50 ท่านต่อรุ่น เหมาะสาํหรับผูท่ี้รักการเรียนรู้ รักความกา้วหนา้ เท่านั้น 

4. กรุณานาํแผน่พบั Brochure หรือตวัอยา่งสินคา้ไปยงังานสมัมนา เพื่อต่อยอดธุรกิจซ่ึงกนัและกนั 

5. ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสาร, อาหารวา่ง, เคร่ืองด่ืม นํ้ าชา กาแฟสด 

 

ติดต่อสอบถาม / ลงทะเบียนไดท่ี้ :  

คุณสามารถ โทร.095-5965612, 091-8180996  คุณณฐัฌา โทร. 086-0765893, 02-6174447 

E-mail : samart@swpc.co.th, natcha@swpc.co.th, contact@swpc.co.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายช่ือผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมสมัมนา “Happy & Wealthy Life Intro”     
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