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หัวข้ออบรม 

 เลิกจ้างเพราะไมผ่า่นทดลองงาน 

 เลิกจ้างก่อนหมดสญัญาจ้าง 

 เลิกจ้างเพราะหมดสญัญาจ้าง 

 เลิกจ้างเพราะท างานไมไ่ด้เป้าหมาย 

 เลิกจ้างเพราะลาป่วยบอ่ย 

 เลิกจ้างเพราะเศรษฐกิจไมดี่ต้องลอดคน ลดงาน 

 เลิกจ้างเพราะท างานกบัคนอ่ืนไมไ่ด้ 

 เลิกจ้างเพราะท าผิดร้ายแรง 50 ประเภท 

 เงินท่ีต้องจา่ยเม่ือเลิกจ้าง 

 พยาน หลกัฐานท่ีต้องมีให้ชดัเจน ก่อนการเลิกจ้าง 

 การเขียนหนงัสือเลิกจ้างให้รัดกมุ 

 บนัทกึการเลิกจ้างไมใ่ห้ฟ้องบริษัทฯ ภายหลงั  

 
รูปแบบการอบรม 

ทฤษฎี 80% ถาม - ตอบ 20% 
 

26 พฤศจกิายน 2563 เวลา 09:00-16:00 น. 
ณ โรงแรมบันยันทรี ถนนสาทรใต้ 

 
 

อตัรา 6,500 บาท (ยงัไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
สมคัร 3 ทา่นขึน้ไปตอ่องค์กร ลด 10% 
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ประวัตวิิทยากร 
อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา 
การศึกษา 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ศกึษาค าพิพากษาคดีแรงงานมากกวา่ 1,000 คด ี

 
ประสบการณ์การท างาน 
 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล บริษัทคิงฟิชเชอร์ โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

 ผู้จดัการฝ่ายบคุคล บริษัทโตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จ ากดั 

 หวัหน้าฝ่ายบคุคล บริษัทซีพซีี อายิ (ประเทศไทย ) จ ากดั 

 เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป โรงพยาบาลรามาธิบดี 

ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษา 
 บริษัทโตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย ) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

 บริษัทเซอมิิทซไึทย – ผลติชิน้สว่นยานยนต์ 

 บริษัทเทคโนแฟบ (ประเทศไทย) จ ากดั – ผลติชิน้สว่นรถขดุตกั 

 บริษัทอคาเดียฟดูส์ – ผลติเคร่ืองปรุงอาหาร 

 บริษัทรองเท้า SCS – ผลติรองเท้า 

หัวข้อการบรรยาย  
 กลยทุธ์การบริหารคน ภาคปฏิบตัิจริง 
 การประเมินผลงานสมยัใหม ่= PMS 
 Individual Development Plan = IDP 
 การจดัท า Job Description สมยัใหม ่= JD 
 ข้อพิพาทแรงงานท่ีส าคญัที่ผู้บริหารต้องทราบ 
 กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบคุคล 
 การใช้มาตรการทางวินยัเชิงสร้างสรรค์ 
 การบริหารแรงงานสมัพนัธ์เชิงสร้างสรรค์ 
 การจดัท าข้อบงัคบัการท างาน พร้อมตวัอยา่งทีใ่ช้ได้เลย 
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ผลงานเขียนหนังสอื 
 

              
 

              
 
 
ลักษณะงานที่ให้ค าปรึกษา 
 การบริหารงานบคุคลทัง้ระบบ 
 Individual Development Plan = IDP 
  การจดัท าหวัข้อการประเมินผลงาน (KPI) 
  การจดัท า Job Description  
  การเลกิจ้าง การลงโทษทางวินยัให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
  การบริหารสหภาพแรงงาน 
  การจดัท าข้อบงัคบั ระเบียบ ค าสัง่ เก่ียวกบัการท างาน 
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แผนที่โรงแรม บนัยนัทรี สาทรใต้ 

จากต้นถนนสาทรใต้  ผ่านโรงแรมสโุขทยั  ก่อนไฟแดงแรกจะเหน็โรงแรมบนัยนัทรีซ้ายมือ  เลีย้วซ้ายเข้าโรงแรม  

หลงัจากเลีย้วเข้ามาแล้ว จะเหน็ทางเข้า 2 ทาง คือ 1. ทางเข้าอาคารไทวา (ตรงไป) และ 2.ทางเข้าโรงแรมบนัยนัทรี 

(ทางขวา)  ให้ขบัรถชิดขวาสดุทนัทีเพ่ือเข้าอาคารจอดรถของโรงแรมบนัยนัทรี 

หมายเลขตดิต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน 08-6313-1903 
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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

**อัตรา 3 ท่านขึน้ไป ลด 10%**

หมายเหตุ
1.กรุณาช าระทันทีหลังจากยนืยนัจัดอบรม 
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล)

2. กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนช าระเงนิ

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดอืนเดียวกับเดือนที่
โอนช าระเงนิ

4. ทางบริษัทไม่รับช าระค่าอบรมด้วยเงนิสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

แจ้
งก

าร
โอ
นเ
งนิ กรุณาส่งสแกนหลักฐานการโอนเงนิหรือหน้า

เช็คพร้อมระบุชื่อบริษัทและชื่อหลกัสูตร
มายงัอีเมลนี ้

คณุวรางคณา  ไชยเผือก (ฝ่ายอบรม)
โทร 0-2338-3705-7
warangkana_cha@nationgroup.com 

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

ชื่อที่อยู่ส าหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

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

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

กรุณาน าใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหน้างาน

เพื่อรับใบเสร็จรับเงนิ

ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% 
(ส าหรับนิติบุคคล)

บุค
คล

ธร
รม

ดา 6,955 บาท

อตัรา 6,500 บาท + 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 455 บาท

*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

นิต
บิุค

คล 6,760 บาท

อตัรา 6,000 บาท +
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% 455 บาท  -
ภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 195 บาท
*อตัรานีร้วมอาหารกลางวนัและอาหารวา่งแล้ว

การช าระค่าอบรม 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
กรณียกเลกิการเข้าอบรม  
• หากต้องการยกเลกิการเข้าอบรม ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนัท าการ  
• ในกรณีแจ้งยกเลกิภายใน 7 วนัท าการ ทางบริษัทจะคดิคา่อบรมในอตัราเต็มของคา่อบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ท าการจอง

และช าระคา่ห้องและคา่อาหารให้กบัโรงแรมส าหรับผู้ เข้าอบรมทกุทา่นแล้ว  
• หากไมส่ามารถเข้าอบรมได้ สามารถเปลีย่นผู้ เข้าอบรมเป็นทา่นอืน่แทนได้ 


