ปัจจุบนั ความเปลี่ยนแปลงในการทางาน รวมถึงการทาธุรกิจเกิดขึ้นมากมายและรวดเร็ ว เนื่องจาก
เทคโนโลยีและความคิดของคนรุ่ นใหม่ๆ ในโลกนี้ต่างมองเห็นโอกาสในการที่จะช่วยแก้ปัญหา และย่นระยะเวลาในการ
ดาเนินชีวิตให้รวดเร็ วสะดวกสบายขึ้น ดังที่เกิดขึ้นมาแล้ว และทุกคนต่างประสบอยูท่ ุกวันนี้ ทาให้การแข่งขันในโลกธุรกิจ
การใช้ชีวิตประจาวันของผูค้ นต่างทยอยปรับเปลี่ยน ทั้งนี้หากเราเข้าใจและสามารถอยูร่ ่ วมกับสิ่ งต่างๆที่เข้ามาเหล่านี้ได้ ก็
จะทาให้เรารักษาและพัฒนางาน หรื อธุรกิจของเราไปข้างหน้าได้อย่างมัน่ คง
โครงการ JUMC NOW เน้นการอบรมที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์จริ งของวิทยากรรุ่ นใหม่ที่ประสบ
ความสาเร็ จ ในงานหรื อธุรกิจของตัวเอง รวมถึงการดูงานในธุรกิจสมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจ และเชื่อถือในปั จจุบนั เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูเ้ ข้าอบรม ในการที่จะเข้าใจถึงความคิดแนวทางการทางานของคนรุ่ นใหม่ เพื่อที่จ ะสามารถก้าวข้ามการ
เปลี่ยนผ่าน (Transformation) ในกระแสแห่ งการถูกแทรกแซง (Disruption) ในโลกปัจจุบนั (NOW) และอนาคตอันใกล้น้ ี
ด้วยความสนุก (FUN) ในการเรี ยนรู ้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ (Networking) ที่ดีระหว่างผูเ้ รี ยน วิทยากร รวมถึง
กรรมการโครงการ และเพื่อต่อยอดความคิดในการทางาน (Future) พัฒนาไปสู่ มิตรภาพ (Friendship) ที่ยงั่ ยืนต่อไป
1. รู ปแบบการเรี ยนจะแบ่งเป็ น 5 ส่ วน คือ
 การบรรยายจากวิทยากรรุ่ นใหม่ ที่มีประสบการณ์ เป็ นผูร้ ู ้ จริ ง ทาจริ งในแต่ละสาขามาแลกเปลี่ยนด้วย
ความเป็ นกันเอง
 การเรี ยนแบบทดลองทาจริ ง (D.I.Y) ในการอยูก่ บั โลกปัจจุบนั และบุคคลรอบข้าง อย่างมีความสุ ข
 การเยีย่ มชมธุรกิจร่ วมสมัย และฟังการบรรยายโดยผูบ้ ริ หารรุ่ นใหม่
 การแบ่งกลุ่ม เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อให้ได้งานที่เป็ นประโยชน์ต่อกัน
 การทัศนศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยน รวมถึงศึกษาดูงาน และไอเดียสมัยใหม่ท้งั ในและ
ต่างประเทศ
โดยหลังจากทั้ง 5 รู ปแบบการเรี ยนแล้ว ผูอ้ บรมจะสามารถต่อยอดความคิดในการทางาน การทาธุรกิจ
หรื อความเป็ นอยูด่ ว้ ยความเข้าใจปัจจุบนั เพื่อประโยชน์ในอนาคตได้ดว้ ยความสาเร็ จและมีความสุ ข
โครงการ JUMC สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้
ดาเนินโครงการ JUMC NOW ขึ้น เพื่อประโยชน์แก่ผเู ้ ข้าอบรมในการที่จะเข้าใจถึงธุรกิจปัจจุบนั โดยคนรุ่ นใหม่ มี
รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
1.
2.
3.
4.

อายุไม่นอ้ ยกว่า 38 ปี
เปิ ดใจ พร้อมเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ
การเข้าอบรมจะเป็ นประโยชน์ต่อตัวเอง ธุรกิจ รวมถึงสังคมรอบข้าง

รู ปแบบการจัดอบรม
 Course Orientation & Ice breaking การเรี ยนการสอน กิจกรรมต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนด้วยกัน
 การบรรยาย โดยวิทยากรรุ่ นใหม่ ที่ประสบความสาเร็ จในสาขาต่างๆ
 การเยีย่ มชมและฟังบรรยายจากกิจการยุคใหม่
 การแบ่งกลุ่ม
 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ
 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระยะเวลาอบรม
 รับสมัคร และนัดสัมภาษณ์

19 ตุลาคม 2561 – 22 กุมภาพันธ์ 2562

 ระยะเวลาโครงการ

10 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2562

 ทัศนศึกษาดูงานในประเทศ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม (2วัน1คืน)

23-24 มีนาคม 2562

 ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศ สาธารณรัฐโครเอเชีย (7 วัน 6 คืน พักโรงแรม 4 คืน)
30 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2562
ค่าใช้จ่ายโครงการ JUMC NOW
 ท่านละ 79,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 รวมค่าสถานที่อบรม และอาหาร
 รวมค่าเดินทาง อาหาร ที่พกั ในประเทศ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม
ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ สาธารณรัฐโครเอเชีย
 ท่านละ 75,000 บาท
 รวมค่าเดินทาง วีซ่า อาหาร และที่พกั โรงแรม 4 ดาว 4 คืน
 ห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 12,000 บาท

สถานที่อบรมและดูงาน
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์
 องค์กรธุรกิจยุคใหม่
ติดต่อโครงการ JUMC NOW
 Tel 02-218 5858 Mobile 088-136 7777, 092-650 4111
 Email : jumcnow@jumc.in.th
 Line @jumc

