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1
จดัทาํ Job Description (JD) อยา่งไร ?             

ให้มีประสิทธิภาพ
พฤศจิกายน 5/11/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    3,000.00            3,800.00 - - -

2
หวัหน้ากบัการบริหารทรัพยากรบุคคล     (HR 

for Non HR)
พฤศจิกายน 14/11/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

3 การพฒันาทกัษะหวัหน้างาน พฤศจิกายน 20/11/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

4
บริหารจดัการความรู้อยา่งไร?ให้อยูคู่่องคก์ร 

(Knowledge  Management)
พฤศจิกายน 25/11/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

5 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหวัหน้างาน พฤศจิกายน 28/11/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

1
การรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายในทางบญัชีและภาษี

 ตามมาตรฐานการบญัชีและประมวลรัษฏากร
พฤศจิกายน 20/11/2557

จสัมิน ซิตี�  

(กรุงเทพฯ)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          3.00 3.30 6.30

2
หลกัการและกรณีศึกษาการบญัชีภาษีเงินได ้

(Deferred Tax)
พฤศจิกายน 21/11/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.สมปอง 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

3
การวางระบบบญัชีให้มีประสิทธิภาพและ

สรรพากรยอมรับ
พฤศจิกายน 21/11/2557

เจ้าพระยาปาร์ค 

(กรุงเทพฯ)
อ.ทองคูณ 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

4

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณกาํไรสุทธิทางบญัชี และ

ภาษี ความเหมือนและความแตกต่าง ที�มี

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

พฤศจิกายน 24/11/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          5.00 1.30 6.30

5 การบญัชีกบัสญัญาเช่า พฤศจิกายน 27/11/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.สมปอง 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

6
การวางระบบบญัชีให้มีประสิทธิภาพและ

สรรพากรยอมรับ
พฤศจิกายน 28/11/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ทองคูณ 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

1
หลกัสูตร การปรับปรุงงานอยา่งต่อเนื�อง        

(KAIZEN)
พฤศจิกายน 13/11/2557

พฒันากอลฟ์ 

แอนด ์สปอร์ท 

รีสอร์ท

อ.สุวิช 3,000.00     3,800.00          - - -

2 ทบทวนการทาํงานเกี�ยวกบัปั� นจั�น (1 วนั) พฤศจิกายน 11/11/2557 สายธารรีสอร์ท ผูท้รงคุณวุฒิ 3,500.00     4,500.00          - - -

1
หลกัสูตรการฝึกอบรมผูใ้ห้สญัญานแกผู่บ้งัคบั

ปั� นจั�น ผูย้ดึเกาะวสัดุ (2 วนั)
พฤศจิกายน 17-18/11/2557 สายธารรีสอร์ท ผูท้รงคุณวุฒิ    4,500.00            5,500.00 - - -

ที� เลือก ชื�อหลักสูตรการอบรม วันที�จัดสัมมนา สถานที�จัดอบรม วิทยากร
ราคา (ไม่รวม Vat) การนับชั�วโมง

หลักสูตรด้านระบบคณุภาพและเพิ�มผลผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคบัปั�นจั�น

FM - TRN 001 แผนการเปิดหลกัสูตรอบรม

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HR)

หลักสูตรการพฒันาความรู้ต่อเนื�องทางบัญชี (CPD)

เดือนพฤศจิกายน ปี2557 
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สมาชิก บุคคลทั�วไป บญัชี อื�นๆ รวม

1 การบริหารค่าจ้างเงินเดือนอยา่งมีประสิทธิภาพ ธนัวาคม 12/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    3,000.00            3,800.00 - - -

2 บทบาทหน้าที�หวัหน้างาน ธนัวาคม 12/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

3 การสร้างจิตสาํนึกรักองคก์ร สู่ความเป็นเลิศ ธนัวาคม 18/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

4
เทคนิคการสอนงานและการสร้างระบบ      พี�

เลี�ยง (Coaching And Mentoring)
ธนัวาคม 19/12/2557

จสัมิน ซิตี�  

(กรุงเทพฯ)
ผูท้รงคุณวุฒิ    2,500.00            3,000.00 - - -

1

เจาะประเดน็ปัญหาในทางปฏิบตัิ สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี การบญัชีและภาษีอากร

สาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

ธนัวาคม 17/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          4.00 2.00 6.00

2
กลยทุธ์การรับมือการตรวจสภาพกจิการของ

กรมสรรพากร
ธนัวาคม 18/12/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ทองคูณ 2,200.00     2,500.00          0.00 6.00 6.00

3 การบญัชีกบัสญัญาเช่า ธนัวาคม 19/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.สมปอง 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

4
การรับรู้รายไดแ้ละรายจ่ายในทางบญัชีและภาษี

 ตามมาตรฐานการบญัชีและประมวลรัษฏากร
ธนัวาคม 23/12/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          3.00 3.30 6.30

5
การวางระบบบญัชีให้มีประสิทธิภาพและ

สรรพากรยอมรับ
ธนัวาคม 24/12/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ทองคูณ 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

6

หลกัเกณฑก์ารคาํนวณกาํไรสุทธิทางบญัชี และ

ภาษี ความเหมือนและความแตกต่าง ที�มี

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ธนัวาคม 24/12/2557
ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          5.00 1.30 6.30

7
การบญัชีผลประโยชน์ให้พนกังาน (Employee 

Benefits)
ธนัวาคม 25/12/2557

จสัมิน ซิตี�  

(กรุงเทพฯ)
อ.สมปอง 2,200.00   2,500.00          6.00 0.30 6.30

8
การบญัชีภาษีเงินได ้ที�เก ี�ยวขอ้งกบัสินคา้

คงเหลือเงินลงทุน ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
ธนัวาคม 26/12/2557

จสัมิน ซิตี�  

(กรุงเทพฯ)
อ.ต่อศกัดิ� 2,200.00     2,500.00          6.00 0.30 6.30

ที� เลือก ชื�อหลักสูตรการอบรม วันที�จัดสัมมนา สถานที�จัดอบรม วิทยากร
ราคา (ไม่รวม Vat)

หลักสูตรการพฒันาความรู้ต่อเนื�องทางบัญชี (CPD)

FM - TRN 001 แผนการเปิดหลกัสูตรอบรม

 เดือนธันวาคม ปี2557  (ต่อ)

การนับชั�วโมง

หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนษุย์ (HR)

เดือนธันวาคม ปี2557 
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1
หลกัสูตร การปรับปรุงงานอยา่งต่อเนื�อง        

(KAIZEN)   รุ่นที� 5
ธนัวาคม 3/12/2557

ชลอินเตอร์ 

(ชลบุรี)
อ.สุวิช 3,000.00     3,800.00          - - -

1 ทบทวนการทาํงานเกี�ยวกบัปั� นจั�น (1 วนั) ธนัวาคม 4/12/2557 สายธารรีสอร์ท ผูท้รงคุณวุฒิ 3,500.00     4,500.00          - - -

2
หลกัสูตรการฝึกอบรมผูใ้ห้สญัญานแกผู่บ้งัคบั

ปั� นจั�น ผูย้ดึเกาะวสัดุ (2 วนั)
ธนัวาคม 11-12/12/2557 สายธารรีสอร์ท ผูท้รงคุณวุฒิ    4,500.00            5,500.00 - - -

3

 - หลกัสูตรการฝึกอบรมผูบ้งัคบัปั� นจั�นชนิด

ปั� นจั�นเหนือศรีษะ ปั� นจั�นขาสูงและปั� นจั�นชนิด

อยูก่บัที�ชนิดอื�น                           - หลกัสูตร

การฝึกอบรมผูใ้ห้สญัญานแกผู่บ้งัคบัปั� นจั�น ผูย้ดึ

เกาะวสัดุ                              - หลกัสูตรการ

ฝึกอบรมผูค้วบคุมการใช้ปั� นจั�น  (หลกัสูตร 3 

วนั )  (เรียนหลกัสูตร 18 ชม.ไดร้ับวุฒิบตัร

หลกัสูตรที� 1+3+4)

ธนัวาคม 17-19/12/2557 สายธารรีสอร์ท ผูท้รงคุณวุฒิ 5,500.00   6,500.00          - - -

หลักสูตรด้านระบบคณุภาพและเพิ�มผลผลิต

หลักสูตรฝึกอบรมการปฏิบัติผู้บังคบัปั�นจั�น

FM - TRN 001 แผนการเปิดหลกัสูตรอบรม

ที� เลือก ชื�อหลักสูตรการอบรม วันที�จัดสัมมนา สถานที�จัดอบรม วิทยากร
ราคา (ไม่รวม Vat) การนับชั�วโมง
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  ใบตอบรับเข้าร่วมอบรม - สัมมนา

การชําระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที�บัญชี 653-206137-5  สาขาย่อย บางพระ (ชลบุรี)

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชีออมทรัพย์ เลขที�บัญชี 871-206314-8 สาขาย่อย ตลาดหนองมน (ชลบุรี)

บัญชีออมทรัพย์ เลขที�บัญชี 814-217973-9 สาขาย่อย โรบินสันศรีราชา

บัญชีออมทรัพย์ เลขที�บัญชี 266-206844-6 สาขาย่อย ตลาดเมืองใหม่บางพลี

กรุณาแฟกซ์ใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินและสําเนาบัตรประชาชนเพื�อสํารองที�นั�งมาที�
บริษัท ท๊อป โปรเฟสชั�นแนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จํากัด  โทรสาร.  0-3835-8675
สอบถามข้อมูลที� TEL : 0-3877-6242 , 0-3835-8676 ต่อ 12 , 086-3448654  E-mail : topprotpd@yahoo.com

สมัครสมาชิก  :     นิติบุคคล เพยีง  1,000 บาท และบุคคลธรรมดา เพยีง 500 บาทต่อปีเท่านั�น (ราคานี�ยังไม่รวม VAT)

 การยกเลกิ       :    กรณีที�ท่านได้สํารองที�นั�งแล้วมีความจําเป็นไม่อาจเข้าร่วมการสัมมนาได้ กรุณาส่งพนักงานท่านอื�นเข้าแทนหรือหาก

หมายเหตุ         :      รายละเอยีดของข้อมูลการฝึกอบรมอาจมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม ต้องขออภัยหากไม่ได้แจ้งล่วงหน้า

FM - TRN 001 แผนการเปิดหลกัสูตรอบรม

                                       ไม่สามารถหาผู้ใดเข้าแทนได้ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ มิฉะนั�นบริษัทฯ จําเป็นต้องขอ

                                        เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียม จากท่านจํานวน 30% ของอตัราค่าสัมมนา เนื�องจากบริษัทฯ มีค่าดําเนินงานในการจัดเตรียมการสัมมนา

         ชาํระค่าธรรมเนียมอบรมจาํนวน.............................................หลกัสูตร    เป็นเงิน...................................................บาท

        * กรณี หักภาษ ีณ ที�จ่าย ต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษด้ีวย มิฉะนั�นต้องชําระเต็มจํานวน

            หลกัสูตร........................................................................................................................................................................................................

            จดัขึ�นในวนัที�.................................................................................................................................................................................................

            ต้องการเข้าร่วมอบรม - สัมมนา

       ตาํแหน่ง......................................................................... E-Mail…………………………………………………………………………................

       รหสัผูจ้ดัทาํบญัชี..........................................................(ถา้มี) เลขหมายบตัรประชาชน........................................................................................

                                      ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกาํกบัภาษ ีในนาม (เขียนตัวบรรจง)

        ชื�อ...............................................................................................................เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี....................................................................

        ที�อยู.่...................................................................................................................................................สาขา........................................................

        โทรศพัท.์..........................................................................................แฟกซ์........................................................................................................

       ผูเ้ขา้สมัมนา ชื�อ........................................................................................................................................อาย.ุ...................................................

พเิศษสดุๆๆแตล่ะ
หลกัสตูรหากทา่นชวน
เพื�อนมาอบรม 3 ทา่น
ขึ�นไป จา่ยในราคา

สมาชกิทนัท!ี!


