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 หลกัสูตร  กฎหมายแรงงานกบัการบริหารวนัิยเชิงบูรณาการเพือ่การบริหารงาน บริหารคน 
(ป้องกนั – เสริมสร้าง – บังคบัใช้) (Integrated of discipline management) 

 

วันที ่19 มิถุนายน   2561  เวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 ณ โรงแรม St.James  ซอยสุขุมวิท 26 ใกล้ BTS พร้อมพงษ์  กทม **สถานท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง 

วิทยากร : อาจารย์พงศา   บุญชัยวัฒนโชติ 
หลักการและเหตุผล 

 ผู้จัดการ/หัวหน้างาน ผู้ ซ่ึงมีบทบาทในการบริหารงานของตนเอง บริหารงานของลูกน้อง และยงัต้องบริหาร
คนในหน่วยงาน เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีองค์กร หากพนักงานภายในองค์กรหรือหน่วยงานขาด
ความมีวินัยเม่ือใด ย่อมส่งผลกระทบต่องานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้จัดการ/หัวหน้างานจะต้องท าหน้าท่ีเป็น HR for 
Line ในการบริหารวินัยพนักงานในหน่วยงานของตนเองเพ่ือมิให้เกิดปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์และไม่ให้เกิดผล
กระทบต่องานของหน่วยงาน ซ่ึงแบบอย่างของการบริหารท่ีดีคือการบริหารวินัยแบบบูรณาการ ด้วยกระบวนการ
ป้องกัน  เสริมสร้างพัฒนา และการบังคับใช้ แต่ส่ิงท่ีท้าทายของผู้จัดการ/หัวหน้างานคือ  การบริหารวินัยอย่างไรจึง
จะชอบด้วยกฏหมาย มีความเหมาะสมเป็นธรรม และท าให้พนักงานเกิดความยอมรับในท่ีสุด อันจะน าไปสู่การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข  
          ดังน้ัน จึงจ าเป็นอย่งยิ่งทีผู่้ จัดการ/หัวหน้างานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและกฏหมาย
คุ้มครองแรงงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่การบริหารวินัยอย่างสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวคิดและการปฏิบัติให้ถกูต้องเก่ียวกับการบริหารวินัยพนักงานและ
กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวข้อง 

      2. เพ่ือให้ผู้ ท่ีเป็นผู้จัดการ/หัวหน้างานงาน ปฏิบัติต่อลูกน้องด้วยความถกูต้อง เหมาะสม และมีความมัน่ใจในการ
บังคับทางวินัยพนักงาน 

      3. เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมมีเทคนิคสามารถน าไปใช้ในการบริหารวินัย เพ่ือรองรับเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึน้ในการ
ปฏิบัติงานประจ าวันได้จริง และก่อเกิดประโยชน์แก่งานขององค์กรหรือหน่วยงาน 
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เน้ือหาหลักสูตร 

   นายจ้างคือใคร ? ท าไมผู้จัดการ / หัวหน้างาน ต้องรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

   ความหมายและความส าคัญของการบริหารวินัย 
   ปัจจัยส่งเสริมวินัย และเหตุบั่นทอนวินัย 
   การบริหารวินัยแบบบูรณาการ เพ่ือรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีและน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
   การเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงานมีวินัยการท างาน 
   การพิจารณาขอบเขตการบังคับใช้มาตรการวินัยกับพนักงาน 

   ทักษะท่ีต้องใช้เม่ือมีปัญหาวินัยพนักงานเกิดขึน้ในหน่วยงาน 

   กฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการท่ีควรรู้ อาทิ 

- การจ้างแรงงาน สัญญาจ้าง สภาพการจ้าง การทดลองงาน 
- สิทธิและหน้าท่ีของหัวหน้างานและลูกน้อง 
- วนัเวลาท างาน วนัหยดุ และวนัลา 
- ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
- เร่ืองน่ารู้เก่ียวกับการลาออกของพนักงาน 
- เร่ืองน่ารู้เก่ียวกับการลาพักร้อน 
- มาตรการทางวินัย ประเภทของการลงโทษทางวินัย มีอะไรบ้าง และมีกระบวนการอย่างไร 
- การเลิกจ้างและการบอกกล่าวล่วงหน้า 
- เทคนิคการเขียนหนังสือเตือน การด าเนินการตักเตือน และการลงโทษวินัยพนักงาน  
- ฯลฯ 

   สาระส าคัญของกฎหมายแรงงานฉบับปรับปรุงแก้ไขใหม่ล่าสุด 2560 อาทิ 

- การใช้แรงงานเดก็และเพ่ิมเติมบทลงโทษนายจ้าง 
- ก าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต า่ส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท 
- บทบัญญติัเร่ืองข้อบังคับเก่ียวกับการท างานและการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน 
- บทบัญญติัเก่ียวกับการเกษียณอายแุละการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ 
- เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ 
- การเตรียมการเร่ือง การเกษียณอายพุนักงาน เพ่ือรองรับกฎหมายใหม่ 

   เรียนรู้เก่ียวกับการกระท าผิดวินัยตามมาตรา 119 เพ่ือการปฏิบัติท่ีถกูต้องเก่ียวกับการเลิกจ้าง 
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1. การทุจริตต่อหน้าท่ี หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
2. การจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
3. การประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
4. การฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน หรือระเบียบ  หรือค าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วย กฎหมายและ

เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 
5. การละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวนัหยดุค่ันหรือไม่กต็าม โดยไม่มีเหตุอันควร 
6. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือ

ความผิดลหุโทษ ต้องท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

   การบริหารพนักงานกรณีท่ีมีผลการปฏิบัติงานต า่กว่ามาตรฐาน 

   วิธีปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวค าพิพากษาศาลฎีกา 

   workshop : ฝึกปฏิบัติการทดลองท าหน้าท่ีตัดสินวินัยพนักงาน กรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึน้จริง 

  7. การวิเคราะห์ปัญหาวินัยพนักงานเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหตุ  

กลุ่มเป้าหมาย  เจ้าของกิจการ / ผู้จัดการ /หัวหน้างานทุกระดับ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายให้
ท างานแทนนายจ้าง 

วิธีการอบรม 

-   การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ 
-   แลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านกรณีศึกษา 
-   Workshop กรณีศึกษา และถาม-ตอบประเดน็ทางกฎหมาย 

ระยะเวลา   1  วัน 

 

วิทยากร   อาจารย์พงศา  บุญชัยวัฒนโชติ 
                   อดีตกรรมการบริหารและผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล องค์กรช้ันน าหลายแห่ง  
                   ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคลกว่า 25 ปี  
                   วิทยากร อาจารย์มหาวิทยาลัย และท่ีปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 
                  ผลงานเขียน “ HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวธุการบริหารบุคคล” 
                  “SMART JD ค าบรรยายลักษณะงานท่ีกระชับ ฉลาด คล่องแคล่ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

      ฟรี** ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มือ้ อาหารกลางวนัและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษมีูลค่าเพิม่ 7% ภาษหีัก ณ ทีจ่่าย 3 % ราคาสุทธิ 

สมัคร 1 ท่าน 3,900 273 117 4,056 

สมัคร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 231 99 3,432 

 

ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่ 
คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter     คุณอิศราภรณ์  089-773-7091 
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,  www.facebook.com/hrdzenter,  IG : hrd_zenter 
วิธีการช าระเงนิ  
เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
(ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด)  
 

 
 
 
 
 

 

การแจ้งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถทีจ่ะยกเลิกการเข้าอบรมได้ ในกรณีทีท่่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 

2. กรณีทีท่่านแจ้งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  
3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามทีส่่งใบสมัครมาแล้ว   บริษัทฯจะไม่คืนเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือ
หากท่านยงัไม่ช าระค่าสัมมนา  ทางบริษัท ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทนัท ี   
ต้องการจัดอบรมรูปแบบ In-house  Training  ภายในองค์กร    ติดต่อคุณจ๋ิว  090 645 0992, 089 606 0444,  Line :  

hrdzenter     www.hrdzenter.com,  E-mail : hrdzenter@gmail.com  

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั  (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 
แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com
http://www.hrdzenter.com/

