กรอกใบสมัครออนไลน์ ท่ ี

www.bangkokbiznews.com/training
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ประวัตวิ ทิ ยากร
อาจารย์ สัจพล ส่ งสมบุญ
ปั จจุบัน



กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ฮีโร่ คอนซัลติ ้ง จากัด (HERO Consulting Limited)
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศิวิไล พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (Sivilai Property Limited)

การศึกษา



ปริ ญญาโทการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประสบการณ์ การทางาน


ผู้บริ หารฝ่ ายทรัพยากรบุคคลในธุรกิจบริ การ 15 ปี

ประสบการณ์ การทางานด้ านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และองค์ กร
 ธุรกิจโรงแรม : Hospitality Service
 The Davis Bangkok Hotel
 Amari Emerald Cove Resort
 Grand Mercure, Fortune Hotel
 The Sukhothai Bangkok Hotel
 ธุรกิจ Retail & MICE
 Index Living Mall
 TESCO Lotus Super Center
 BITEC (Trade & Exhibition Center)
 Thailand Duty Free Shop
วิทยากรหลักสูตรต่ างๆ อาทิ
 การบริ หารผลงานเชิงกลยุทธ์
 การตังเป
้ ้ าหมายและวางแผนงาน
 การสร้ างตัวชี ้วัดผลงานสาหรับผู้นา
 การประเมินผลงานให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
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การเป็ นผู้จดั การประสิทธิผลสูง
การพัฒนาสมรรถนะด้ านการจัดการ
การพัฒนาจิตผู้นาเพื่อความเป็ นเลิศที่ยงั่ ยืน
การคิดเชิงกลยุทธ์สาหรับผู้จดั การ
การโค้ ชเพื่อสร้ างผลงานให้ เป็ นเลิศ
กฎหมายแรงงานสาหรับการพัฒนาองค์กร
สัญญาจ้ างงานเพื่อการบริ หารเชิงกลยุทธ์
กฎหมายแรงงานว่าด้ วยค่าจ้ างและสวัสดิการ
การบริ หารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์
กฎหมายแรงงานว่าด้ วยการเลิกจ้ างและลาออก

ประสบการณ์ ฝึกอบรมและที่ปรึกษา
 บริ ษัท ธนอนันต์ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด – หลักสูตร SMART KPI เพื่อประสิทธิผลขององค์กร
 ชมรมผู้บริ หารงานบุคคลแหลมฉบัง – กลยุทธ์การประเมินผลงานเพื่อประสิทธิผลขององค์กร
 บริ ษัท ฟอร์ มลู า่ อุตสาหกรรม จากัด – หลักสูตรกฎหมายแรงงาน เพื่อการพัฒนาองค์กร
 Corporate Performance Master - โครงการพัฒนาผู้นาด้ านการบริ หารผลงานในองค์กร
 The Zign Hotel Group - หลักสูตรกลยุทธ์การบริ หารงานบริ การเพื่อความเป็ นเลิศ
 U Hotel Inchantree - หลักสูตร Service Performance Management
 JWD Info Logistics PCL – หลักสูตร Labor Law for HR Management
 HERO Public Training – หลักสูตร HR Law Competency 4 รุ่น
 I-Manager Development Program - หลักสูตร Leadership HERO
 Marrakesh Resort & Spa - หลักสูตร Hospitality Leadership HERO
 Mida Hotel Ngamwongwan – หลักสูตร Service Performance Management
 Miracle Grand Convention Hotel – หลักสูตร Supervisory Skills Development
 The Davis Bangkok Hotel – หลักสูตร Train the Trainer / Supervisory Skills
 การรถไฟแห่งประเทศไทย – หลักสูตร การปรับปรุงมาตรฐานการทางาน
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แผนที่โรงแรมพูลแมน กรุ งเทพ จี (BTS ช่ องนนทรี)
ติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ในวันงาน 08-6313-1903
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6,420 บาท
อัตรา
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%

6,000 บาท +
420 บาท

นิตบิ ุคคล

บุคคลธรรมดา

การชาระค่ าอบรม

1. เช็คสั่งจ่ าย
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
2. โอนเงินเข้ าบัญชีออมทรัพย์
บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป
• ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา สาขาเนชั่น ทาวเวอร์
เลขที่ 333-1-01852-5
• ธนาคารกสิกรไทย สาขาราษฎร์ บูรณะ
เลขที่ 745-2-11551-9

หมายเหตุ
1.กรุ ณาชาระทันทีหลังจากยืนยันจัดอบรม
(เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งให้ ทราบทางอีเมล)
2. กรุ ณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายเดือน
เดียวกับเดือนที่โอนชาระเงิน

แจ้ งการโอนเงิน

การโอนเงิน

*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว

6,240 บาท
อัตรา
6,000 บาท +
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
420 บาท ภาษี ณ ที่จ่าย 3 %
180 บาท
*อัตรานี ้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างแล้ ว
กรุ ณาส่ งสแกนหลักฐานการโอนเงินหรือหน้ า
เช็คพร้ อมระบุช่ อื บริษัทและชื่อหลักสูตร
มายังอีเมลนี ้
คุณวรางคณา ไชยเผือก (ฝ่ ายอบรม)
โทร 0-2338-3705
warangkana_cha@nationgroup.com
www.bangkokbiznews.com/trainingcourse
www.facebook.com/Panyaturakij

ชื่อที่อยู่สาหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
สานักงานใหญ่
1858/121-122, 124-128 ชัน้ 28-31 ถนนบางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพ 10260
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี: 0107536001524

3. ใบเสร็จจะลงวันที่ในเดือนเดียวกับเดือนที่
โอนชาระเงิน

กรุ ณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาให้ เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนหน้ างาน
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

4. ทางบริษัทไม่ รับชาระค่ าอบรมด้ วยเงินสด
หรือบัตรเครดิตในวันงาน

ค่ าใช้ จ่ายในการอบรมลดหย่ อนภาษีได้ 200%
(สาหรับนิติบุคคล)

กรณียกเลิกการเข้ าอบรม
• หากต้ องการยกเลิกการเข้ าอบรม ต้ องแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 7 วันทาการ
• ในกรณีแจ้ งยกเลิกภายใน 7 วันทาการ ทางบริ ษัทจะคิดค่าอบรมในอัตราเต็มของค่าอบรม เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจอง
และชาระค่าห้ องและค่าอาหารให้ กบั โรงแรมสาหรับผู้เข้ าอบรมทุกท่านแล้ ว
• หากไม่สามารถเข้ าอบรมได้ สามารถเปลีย่ นผู้เข้ าอบรมเป็ นท่านอืน่ แทนได้
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