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หัวข้ออบรม 

 ดา่ กระทบ กระเทียบผูบ้รหิารบนโซเชียล แตไ่มร่ะบช่ืุอ นายจา้งจะเลิกจา้งตอ้งท าอยา่งไร ? 

 ดา่คนอ่ืน ดา่คนนอกบรษิัทบนโซเช่ียล จะเลิกจา้งเป็นธรรมหรือไม ่? 

 คนผลงานไมดี่ ไม่คุม้คา่จา้ง จะประเมินผลงานใหต้  ่าแลว้น ามาเป็นเหตผุลในการเลิกจา้งจา่ยคา่ชดเชยให ้ท าไม

ศาลวา่ไมเ่ป็นธรรม จะเอาอะไรอีก ? 

 พนกังานเห็นเพ่ือนท าผิด แตไ่มห่า้ม แตร่ีบสง่ไลนบ์อกผูจ้ดัการตน้สงักดัของเพ่ือนแลว้  นายจา้งวา่การไมห่า้ม

ขณะท่ีเห็นนัน้ เป็นการจงใจท าใหน้ายจา้งเสียหาย จะเลิกจา้งไดห้รือไม ่? 

 นายจา้งยบุฝ่ายบญัชีของบริษัทในเครือมารวมกนัเพ่ือลดความซ า้ซอ้นของงาน กระจายคนท่ีเกินไปท างานอ่ืน ๆ 

ในเครือ ถา้มีคนไมไ่ปนายจา้งจะลงโทษไดห้รือไม ่? 

 ธุรกิจของนายจา้งบางสาขาผลประกอบการไมดี่ จงึคิดจะปิดสาขาและยา้ยพนกังานไปท างานสาขาอ่ืน ถา้

พนกังานไมไ่ปจะท าอย่างไร ? 

 การยา้ยโต๊ะท างาน เปล่ียนมมุ แตล่กูจา้งไมเ่ปล่ียน จะเลิกจา้งไดต้อ้งท าอยา่งไร ? 

 หลกัการยา้ยงานท่ีเป็นธรรม ตอ้งท าอยา่งไร ? 

 ลกูจา้งถกูตดัพกัรอ้นทิง้ทกุปี ท าไมศาลจงึสั่งใหจ้า่ยยอ้นหลงั  ? 

 จะจดั..จะสะสม..จะจา่ยเงินคา่พกัรอ้นแตล่ะปีอยา่งไร ใหถ้กูกฎหมาย ? 

 สญัญาจา้งรายปี เม่ือครบสญัญาแลว้ ท าไมศาลจงึสั่งใหจ้า่ยคา่ชดเชย ? 

 ท าสญัญาจา้งรายปีตดิตอ่กนัมา 3 ปีแลว้ ปีท่ี  4 จา้งตอ่แตล่กูจา้งไมท่  าตอ่เอง ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยท่ีท างานมา 3 ปี

ใหห้รือไม ่? 

 ท าสญัญาจา้งกนัแลว้ มายกเลิกก่อนวนัท างาน ลกูจา้งจะฟ้องเรียกคา่เสียหายไดห้รือไม ่? 

 คา่ชดเชย เกิดขึน้เม่ือใด ตอ้งจา่ยวนัไหน อะไรท่ีไมต่อ้งจา่ย ? 

 คา่บอกกลา่วลว่งหนา้เกิดขึน้เม่ือใด ตอ้งจา่ยวนัไหน อะไรท่ีไมต่อ้งจา่ย ? 

 ท าไมตอ้งทดลองงาน ? ใชส้ิทธิตามมาตราอะไร ? ท าไมนายจา้งจงึตอ้งแพค้ดีอยูร่  ่าไป ?  

 ลกูจา้งเป็นอมัพาตนอนอยูบ่า้น 3 ปี ตอ้งนบัรวมอายงุานหรือไม ่?  
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 ลกูจา้งรายเดือนไดร้บัคา่จา้งวนัอาทิตยด์ว้ย ถา้เลิกจา้งวนัสดุทา้ยคือวนัเสาร ์ตอ้งนบัวนัอาทิตยส์ดุทา้ยรวมอายุ

งานหรือไม ่? 

 จะลดคา่จา้ง ลดต าแหนง่ได ้ตอ้งท าอยา่งงไร ? 

 เกษียณแลว้จา้งตอ่อีก 2 ปี ตอ้งจา่ยคา่ชดเชยใหมห่รือไม ่หรือ ขยายไปอีก 2 ปี แตต่ายก่อน ตอ้งจา่ยคา่ชดเชย

หรือไม ่? 

 ใหเ้งินสดลกูคา้ไปใชก้่อน มาท าสญัญากูที้หลงัผิดระเบียบชดั ๆ ท าไมศาลวา่ผิดไมร่า้ยแรง ? 

 คนค า้ประกนั ท าไมศาลวา่ไมต่อ้งจา่ยแมแ้ตบ่าทเดียว ? 

 เอาโฉนดท่ีดนิมาค า้ประกนัการท างาน ถา้เสียหายจะขายท่ีดนิมาชดใชไ้ดห้รือไม ่? 

 ค า้ซือ้รถ ค า้กูเ้งิน คนซือ้หนีไป ท าไมศาลวา่คนค า้ไมต่อ้งชดใช ้? 

 ในขอ้บงัคบัไมมี่ลงโทษตดัโบนสั แตท่  าไมศาลว่านายจา้งลงโทษดว้ยการตดัโบนสัได ้? 

 เมาแลว้ขบั จะไมร่บักลบัเขา้ท างานตอ้งท าอยา่งไร ? 

 คนลาออกไมล่า ไมแ่จง้ลว่งหนา้ นายจา้งจะฟ้องเรียกคา่เสียหายอะไรไดบ้า้ง ? 

 หนงัสือเตือน ท่ีศาลวา่ไมมี่ผล เป็นอยา่งไร จะใหมี้ผลตามกฎหมายตอ้งเขียนอยา่งไร ? 

 ป่วยจากการท างาน นายจา้งเลิกจา้งไดแ้ละเป็นธรรม ตอ้งท าอย่างไร ? 

 พนกังานฝ่าฝืนมาตรการปอ้งกนัจนติดเชือ้โควิด จะเลิกจา้งตอ้งท าอยา่งไร ? 

รูปแบบการอบรม: ทฤษฎี 80% ถาม - ตอบ 20% 
 

 

27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ จี (BTS ชอ่งนนทรี) 

 
อัตรา 6,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 

สมคัร 2 ท่านขึน้ไปต่อองคก์ร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารยสิ์ทธิศักดิ ์ศรีธรรมวัฒนา 
การศึกษา 

 ศิลปศาสตรบ์ณัฑิต (รฐัศาสตร)์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ศกึษาค าพิพากษาคดีแรงงานมากกวา่ 10,000 คด ี

 
ประสบการณก์ารท างาน 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทคิงฟิชเชอร ์โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิทโตโยตา้ ทรานสปอรต์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

 หวัหนา้ฝ่ายบคุคล บรษัิทซีพซีี อายิ (ประเทศไทย ) จ ากดั 

 เจา้หนา้ที่บรหิารงานทั่วไป โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประสบการณก์ารเป็นที่ปรึกษา 
 บรษัิทโตโยดา้ โกเซ (ประเทศไทย ) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นยานยนต ์

 บรษัิทเซอมิิทซไึทย – ผลติชิน้สว่นยานยนต ์

 บรษัิทเทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นรถขดุตกั 

 บรษัิทอคาเดียฟดูส ์– ผลติเครือ่งปรุงอาหาร 

 บรษัิทรองเทา้ SCS – ผลติรองเทา้ 

หัวข้อการบรรยาย  
 กลยทุธก์ารบรหิารคน ภาคปฏิบตัิจรงิ 
 การประเมินผลงานสมยัใหม ่= PMS 
 Individual Development Plan = IDP 
 การจดัท า Job Description สมยัใหม ่= JD 
 ขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัที่ผูบ้รหิารตอ้งทราบ 
 กฎหมายแรงงานเพื่อการบรหิารงานบคุคล 
 การใชม้าตรการทางวินยัเชิงสรา้งสรรค ์
 การบรหิารแรงงานสมัพนัธเ์ชิงสรา้งสรรค ์
 การจดัท าขอ้บงัคบัการท างาน พรอ้มตวัอยา่งทีใ่ชไ้ดเ้ลย 

 
 
 



 
 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse 

ลงทะเบียนออนไลน ์ www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส าหรบันิติบคุคล) 5 

ผลงานเขียนหนังสอื 
 

              
 

              
 
 
ลักษณะงานที่ให้ค าปรึกษา 

 การบรหิารงานบคุคลทัง้ระบบ 
 Individual Development Plan = IDP 
  การจดัท าหวัขอ้การประเมินผลงาน (KPI) 
  การจดัท า Job Description  
  การเลกิจา้ง การลงโทษทางวินยัใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย 
  การบรหิารสหภาพแรงงาน 
  การจดัท าขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง เก่ียวกบัการท างาน 
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แผนทีโ่รงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันงาน 08-6313-1903 
 

 



 
 
 

โทร: 0-2338-3705-7, 08-6313-1903 ดรูายละเอียดหลกัสตูรไดท้ี่ www.bangkokbiznews.com/trainingcourse 

ลงทะเบียนออนไลน ์ www.bangkokbiznews.com/training คา่ใชจ้า่ยในการอบรมลดหยอ่นภาษีได ้200% (ส าหรบันิติบคุคล) 7 

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

สมาชิกกรุงเทพธุรกิจ และ i-NEWS

ลดทันที 5%

อัตรา 2 ท่านขึน้ไป ลด 10%

หมายเหตุ

1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดอืนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ
้งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี้ 

คณุธษมณ ป่ินนิล (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
tasamon_pin@nationgroup.com 

www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยูส่ าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่
1854 ชั้นที่ 9, 10, 11 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหยอ่นภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,420 บาท

อตัรา 6,000 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 6,240 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 420 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 180 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจง้ยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบรษัิทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจอง

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


