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กรอกใบสมัครออนไลนท์ี ่ www.bangkokbiznews.com/training 
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ประวัตวิิทยากร 

อาจารยธ์ ารงศักดิ ์คงคาสวัสดิ ์

ปัจจุบัน 

 วิทยากรและท่ีปรกึษาอิสระดา้นการจดัการและบรหิารงานบคุคล 

 
การศึกษา 

 วท.บ.(บรหิารธุรกิจ) คณะเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
 M.B.A. (โครงการปรญิญาโทส าหรบัผูบ้รหิาร Ex MBA รุน่ 11) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
ประสบการณก์ารท างาน 

 ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษัิท เทเลอินโฟ มีเดยี จ ากดั  

 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล บรษัิท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเมน้ท ์แอนด ์ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั ศนูยก์ารประชมุแหง่ชาติสริกิิติ ์

 ผูจ้ดัการส านกับรหิาร บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัยไ์ทยซมัมิท จ ากดั 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัยค์าเธ่ย ์ไฟนแ์นนซ ์จ ากดั (มหาชน) 

 ผูจ้ดัการฝ่ายคา่ตอบแทนและสวสัดิการ ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ ประเทศไทย 

 ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ บรษัิท เงินทนุหลกัทรพัยเ์อกชาติ จ ากดั 

 หวัหนา้หนว่ยประเมินผลและวางแผนพนกังาน ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 

 

วิทยากรหลกัสูตรต่างๆ อาท ิ
 จดัท าโครงสรา้งเงินเดือนและการบรหิารคา่ตอบแทน 

 เทคนิคการสมัภาษณง์าน 

 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

 การสรา้งและพฒันา Competency ในองคก์ร 

 Career Development 

 การบรหิารความเสีย่งดา้น HR 

 ทนุมนษุยก์ารก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อการพฒันา 

 หลกัสตูรเทคนิคการมอบหมายงาน 

 กฎหมายแรงงาน 

 เทคนิคการสอนงาน 
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 การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 

 การสมัภาษณง์านเชิงพฤติกรรมตาม Competency (CBI/BEI) 

 การสรา้งและพฒันา Competency ในองคก์ร 

 การพฒันาตนเองเพื่อความเป็นเลศิ 

 การท า Training & Development Roadmap 

 การจดัท า Career Development 

 การท าแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan-IDP) 

 การประเมินคา่งาน 

 การจดัท าขอ้บงัคบัการท างาน 

 

ผลงานเขียนหนังสอื 
 บรหิารคนอยา่งไรใหไ้ดใ้จและไดง้าน 

 เริม่ตน้อยา่งไร..เมื่อจะน า Competency มาใชใ้นองคก์ร 

 Competency ภาคปฏิบตัิ...เขาท ากนัอยา่งไร? 

 สมัภาษณอ์ยา่งไร....ใหไ้ดค้นที่ “ใช่” ส  าหรบัองคก์ร 

 ทนุมนษุย.์.การก าหนดตวัชีว้ดัเพือ่พฒันา 

 Training Roadmap ตาม Competency เขาท ากนัอยา่งไร 

 การบรหิารความเสีย่งดา้น HR 

 การประเมินคา่งานและการท าโครงสรา้งเงินเดือน (ภาคปฏิบตั)ิ 

 หวัหนา้งานกบัการบรหิารงานบคุคล 

 เทคนิคการวางแผนพฒันาบคุลากรตามแผนงานขององคก์ร 

 จดัการฝึกอบรมใหม้ีประสทิธิผลอยา่ง Training Officer มืออาชีพ 

 กา้วสูว่งการนกัพดูมืออาชีพ (Train the Trainer) 

 คา่ตอบแทน บรหิารใหโ้ปรง่ใส จงูใจพนกังาน 

 ตอบโจทยปั์ญหาคา่ตอบแทน 

 เสรมิทกัษะหวัหนา้งานยคุใหม ่

 HR How to  
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แผนทีโ่รงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี (BTS ช่องนนทรี) 
ตดิต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันงาน 08-6313-1903 
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บุค
คล

ธร
รม

ดา 8,025 บาท

อตัรา 7,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 525 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

นิต
บิุค

คล 7,800 บาท

อตัรา 7,500 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 525 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 225 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแลว้

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 กรุ๊ป (ไทยแลนด)์ 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)

การช าระค่าอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

และช าระคา่หอ้งและคา่อาหารใหก้บัโรงแรมส าหรบัผูเ้ขา้อบรมทกุทา่นแลว้  
• หากไมส่ามารถเขา้อบรมได ้สามารถเปลีย่นผูเ้ขา้อบรมเป็นทา่นอืน่แทนได  ้


